
KALLELSE
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Tid Kl. 08:30-12:00

Plats Växthuset, Carlmarks väg 4, Älvängen

Ledamöter

Ersättare

Sonny Landerberg (MP), ordförande
Björn Norberg (S), 1:e vice ordförande
Kajsa Nilsson (M), 2:e vice ordförande
Lena Orstadius (S)
Fredrik Samuelsson (S)
Jan Murray (M)
Gay Johansson (M)
Pernilla Slitebo (FiA)
Marita Henriksson (SD)

Eje Engstrand (S)
Muhamad Bitar (S)
Adam Jones (V)
Johan Zenténius (M)
Lars-Erik Carlbom (FiA)
David Rydén (KD)
Helena Andersson (C)
Inga-Lena Lindenau (L)
Pernilla Johansson (SD)

Övriga Åsa Turesson, interimchef kultur och fritid
Gabriella Toftered, nämndsekreterare
Mikael Falk, controller
Martin Andersson, utvecklingsledare
Klas Arvidsson, enhetschef föreningar och anläggningar
Jenny Fälth Ling, tf enhetschef bibliotek
Ulf Berglund, enhetschef kultur

Förhinder att närvara anmäls till: Gabriella Toftered, gabriella.toftered@ale.se

Sonny Landerberg
Ordförande

Obs! Kom ihåg att inför mötet spara handlingarna i läsplattans offline-läge.



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Ärenden Föredragande Tid

A Upprop

B Justering

1 KFN.2022.1 - Fastställande av Kultur- och
fritidsnämndens föredragningslista

2 KFN.2022.53 - Delårsbokslut 1, 2022 Åsa Turesson, interimchef

Mikael Falk, controller

3 KFN.2021.95 - Aleförslag - konstgräsplan
Surte/Bohus

Martin Andersson, utvecklingsledare

4 KFN.2022.54 - Initiativärende från Sonny
Landerberg (MP) om att utreda möjligheten
att anlägga en konstgräsplan

Martin Andersson, utvecklingsledare

5 KFN.2022.51 - Ale kommuns Energi- och
klimatstrategi 2030 - Kultur- och fritids
handlingsplan 2022

Åsa Turesson, interimchef

6 KFN.2022.52 - Remiss från servicenämnden
- Uppdaterad rapport angående placering av
ny F-6 skola i Nol Alafors

Martin Andersson, utvecklingsledare

Mikael Falk, controller

7 KFN.2022.55 - Information angående
översyn av bidragsregler för Ale kommuns
föreningsbidrag

Ulf Berglund, enhetschef kultur

8 KFN.2022.2 - Verksamhetsinformation Åsa Turesson, interimchef

Ulf Berglund, enhetschef kultur

Klas Arvidsson, enhetschef
föreningar och anläggningar

Jenny Fälth-Ling, enhetschef
bibliotek



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Ärenden Föredragande Tid

9 KFN.2022.4 - Redovisning av
delegeringsbeslut 2022

10 KFN.2022.3 - Kultur- och fritidsnämndens
delgivningar 2022

11 KFN.2022.9 - Information och övriga frågor



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(1) Dnr KFN.2022.1

Fastställande av Kultur- och fritidsnämndens

föredragningslista

Beslut

Jäv

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Exempeltext: Namn efternamn (partibeteckning) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.)

Deltagande i beslut

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Yrkande

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Beslutsgång

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid yrkande: Om inget yrkande med ett nytt förslag eller tillägg tillkommer
och bara förslag från förvaltningens finns behövs inte beslutsgången skrivas ut.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Omröstning

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till ----.

Nej-röst för bifall till ----.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Med 15-ja röster mot 17-nej röster beslutar nämnden/kommunstyrelsen att
besluta enligt X förslag.

Tabellen läggs in under denna rubriken.)

Reservation

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Protokollsanteckning

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

För kännedom



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(2) Dnr KFN.2022.53

Delårsbokslut 1, 2022

Beslut

Jäv

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Exempeltext: Namn efternamn (partibeteckning) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.)

Deltagande i beslut

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Yrkande

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Beslutsgång

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid yrkande: Om inget yrkande med ett nytt förslag eller tillägg tillkommer
och bara förslag från förvaltningens finns behövs inte beslutsgången skrivas ut.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Omröstning

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till ----.

Nej-röst för bifall till ----.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Med 15-ja röster mot 17-nej röster beslutar nämnden/kommunstyrelsen att
besluta enligt X förslag.

Tabellen läggs in under denna rubriken.)

Reservation

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Protokollsanteckning

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

För kännedom



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.53
Datum: 2022-04-19
Verksamhetsutvecklare Jeanette Liveland Colombo

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsbokslut 1, 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 1 2022.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritids verksamheter erbjuder kommuninvånarna ett rikt och levande kultur- och
friluftsliv vilket stärker invånarnas känsla av livskvalitet. En plats där människor upplever
glädje och gemenskap som leder till en positiv inverkan på trygghet, hälsa och
välbefinnande. Sektorn har under perioden arbetat aktivt för att skapa goda förutsättningar för
en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet.

Kultur och fritids verksamheter har, sedan folkhälsomyndigheten i mitten av februari tog bort
restriktionerna kunnat återgå helt till ordinarie verksamhet och öppettider. Under senare delen
av perioden har flertalet aktiviteter arrangerats men också det interna arbetet intensifierats.

Aktiviteter externt
I Ale kulturrum har både dans och teaterföreställningar hållits och den 9 mars anordnades
föreningsgalan där kulturstipendium delades ut. Det har hållits tre lokala föreningsträffar på
tre orter i mars. Fritidsbanken besöker skolor på fredagar och har med sig en släpkärra full
med fritidsartiklar för barnen att prova under sin rast. Fältgruppen besöker skolor och träffar
årskurs 6 i syfte att vara relationsbyggande. Simhallen har haft fulla grupper och genomfört
simundervisning. Kulturskolan har inlett ambulerande teaterlek i kommunens
förskoleklasser. Biblioteken bidrar till att Ale kommun ska vara en tillgänglig kommun.
Bibliotekens hemsida och digitala tjänster finns tillgängliga dygnet runt. Det går att reservera,
låna om och låna (digitalt material) alla dagar och alla tider. Fritidskontoret handlägger
bokningsförfrågningar på idrottsplatser, idrottshallar, gymnastiksalar, skollokaler,
samlingslokaler och möteslokaler från både privatpersoner, föreningar och näringsliv.   

Aktiviteter internt
Föreningsrådet besökte kultur och fritidsnämnden den 31 mars i syfte att ha en dialog och
utbyta information. Under perioden har fältverksamheten upphandlat en chattfunktion för
barn och ungdomar som kommer vara tillgänglig från Ale kommuns hemsida men också från
befintlig app "Ung i Ale". Tekniska förberedelser, avtal och rutiner pågår inför införandet av
chattfunktionen som startar upp den 1 juni. Föreningsbidragsbestämmelser ses över och



2(3)
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föredras på kultur och fritidsnämnden före sommaren. Planering och rekrytering av ny
organisation för sektor kultur och fritid har regelrätt MBL informerats och förhandlats fram
med start 1 maj. Under perioden har dialog med kommunikationsavdelningen där sektor
kultur och fritids behov av stöd i att marknadsföra enheternas aktiviteter och arrangemang
framförts.

Personalgrupperna kulturskolan, allmän kultur, biblioteken och öppen ungdom har träffats i
sina arbetsgrupper och haft dialoger och grupparbeten gällande organisatorisk och
social arbetsmiljö (OSA) i syfte att gemensamt arbeta fram regler för gruppen och uppnå
nämndens måluppfyllelse. Öppen ungdom har gemensamt tagit fram ett nuläge med
öppettider, mötesplatsernas innehåll, vad är ungdomsproducerad verksamhet och vad är öppen
verksamhet i syfte att skapa en tydlig målbild och nya arbetssätt i att möta ungdomar på deras
arena under deras fria tid.  

Resultat
Kultur och fritid har erbjudit Ales invånare en varierad verksamhet där människor kunnat
mötas på sina villkor och ändå ingått i ett socialt sammanhang. Det interna arbetet som pågår
sker i syfte att öka förutsättningarna att skapa mervärde till alla medborgare, men främst till
barn och ungdomar. Sektorn har ett angeläget behov av att marknadsföra sitt utbud och nå ut
till Ales invånare i syfte att skapa ett mervärde och öka åtkomligheten av sektorns aktiviteter
och arrangemang. Kultur och fritid har inlett ett samarbete med kommunikationsavdelningen
för att arbeta fram en kommunikationsplan för sektorn. 

Åsa Turesson Jeanette Liveland Colombo

Interimchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-19

Delårsrapport 1 2022 för kultur och fritidsnämnden
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Sektorchef kultur och fritid

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

Behandlad enligt MBL 2022-04-26

Informerad enligt MBL 2022-04-26. Se Anteckningar som bilaga

Förvaltningens bedömning

Analyser i delårsrapport 1 2022 innefattar förslag på fortsatt arbete för innevarande år och blir
underlag för sektorn kultur-och fritids insatser framgent.
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1 Periodens verksamhet - Sammanfattning 

1.1 Sammanfattning 

Kultur och fritids verksamheter har, sedan folkhälsomyndigheten i mitten av februari tog bort restriktionerna 
kunnat återgå helt till ordinarie verksamhet och öppettider. Under senare delen av perioden har flertalet aktivite-
ter arrangerats men också det interna arbetet intensifierats. 
 
Aktiviteter externt 
I Ale kulturrum har både dans och teaterföreställningar hållits och den 9 mars anordnades föreningsgalan där 
många eldsjälar hyllades med priser och flera kulturstipendiater uppmärksammades. Det har hållits tre lokala för-
eningsträffar på tre orter under mars månad. Fritidsbanken besöker skolor på fredagar och har med sig en släp-
kärra full med fritidsartiklar för barnen att prova under sin rast. Fältgruppen besöker skolor och träffar årskurs 6 
i syfte att vara relationsbyggande. Simhallen har haft fulla grupper och genomfört simundervisning. Kulturskolan 
har inlett ambulerande teaterlek i kommunens förskoleklasser. Biblioteken bidrar till att Ale kommun ska vara en 
tillgänglig kommun. Bibliotekens hemsida och digitala tjänster finns tillgängliga dygnet runt. Det går att reservera, 
låna om och låna (digitalt material) alla dagar och alla tider. Fritidskontoret handlägger bokningsförfrågningar på 
idrottsplatser, idrottshallar, gymnastiksalar, skollokaler, samlingslokaler och möteslokaler från både privatperso-
ner, föreningar och näringsliv. 
 
Aktiviteter internt 
Föreningsrådet besökte kultur och fritidsnämnden den 31 mars i syfte att ha en dialog och utbyta information. 
Under perioden har fältverksamheten upphandlat en chattfunktion för barn och ungdomar som kommer vara 
tillgänglig från Ale kommuns hemsida men också från befintlig app. "Ung i Ale". Tekniska förberedelser, avtal 
och rutiner pågår inför införandet av chattfunktionen som startar upp den 1 juni. Föreningsbidragsbestämmelser 
ses över och föredras på kultur och fritidsnämnden före sommaren. Planering och rekrytering av ny organisation 
för sektor kultur och fritid har regelrätt MBL- informerats och förhandlats fram med start 1 maj. Under perioden 
har dialog med kommunikationsavdelningen pågått, där sektor kultur och fritids behov av stöd i att marknads-
föra enheternas aktiviteter och arrangemang framförts. 

Personalgrupperna kulturskolan, allmän kultur, biblioteken och öppen ungdom har träffats i sina arbetsgrupper 
och haft dialoger och grupparbeten gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i syfte att gemensamt 
arbeta fram regler för gruppen och att uppnå nämndens måluppfyllelse. Öppen ungdom har gemensamt tagit 
fram ett nuläge med öppettider, mötesplatsernas innehåll, vad är ungdomsproducerad verksamhet och vad är öp-
pen verksamhet i syfte att skapa en tydlig målbild och nya arbetssätt i att möta ungdomar på deras arena under 
deras fria tid. 

Resultat 
Kultur och fritid har erbjudit Ales invånare en varierad verksamhet där människor kunnat mötas på sina villkor 
och ändå ingått i ett socialt sammanhang. Det interna arbetet som pågår sker i syfte att öka förutsättningarna att 
skapa mervärde till alla medborgare, men främst till barn och ungdomar. 

Analys 
Kultur och fritids verksamheter erbjuder Ale-borna ett rikt och levande kultur- och friluftsliv vilket stärker invå-
narnas känsla av livskvalitet och ett attraktivt Ale. En plats där människor upplever glädje och gemenskap som 
leder till en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Sektorn har under perioden arbetat aktivt både 
externt och internt för att skapa goda förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, id-
rotts- och fritidsverksamhet. Sektorn har ett angeläget behov av att marknadsföra sitt utbud och nå ut till Ales 
invånare i syfte att skapa ett mervärde och öka åtkomligheten av sektorns aktiviteter och arrangemang. Kultur 
och fritid har inlett ett samarbete med kommunikationsavdelningen för att arbeta fram en kommunikationsplan 
för sektorn. 
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2 Strategiska målsättningar 

Kultur och fritid ska ge förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritids-
verksamhet. Arbetet ska genomsyras av delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar 
sig till. 
Under planperioden kommer kultur och fritid vidareutveckla verksamheterna för att nå fler målgrupper. Utveckl-
ingen kommer att ske inom sektorns alla delar och omfattas bland annat av: 
• Främjande och förebyggande arbete genom såväl uppsökande verksamhet som genom att skapa trygga miljöer, 
verksamheter och sammanhang, för framförallt barn och unga, i egen regi och tillsammans med andra. 
• Producera och genomföra kulturarrangemang och annan kulturverksamhet, tex kulturskolan, implementera 
kommunens barnkulturprogram och överenskommelsen om kultur under skoltid. 
• Kvalitetssäkring av rekreativa områden och besöksmål i kommunen i samverkan med sektor samhällsbyggnad. 
• Skapa attraktiva biblioteksmiljöer och ett utbud som attraherar nya och etablerade besökare. 

2.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Kommentar 

Kultur och fritids verksamheter är en viktig samhällsresurs för invånarna och har stor betydelse för både den 
psykiska och fysiska hälsan. Forskning visar att kultur och fritidsaktiviteter har positiva effekter på upplevd hälsa 
och välbefinnande samt minskar oro och psykiska besvär. Samtliga kultur och fritids verksamheter är åter i ordi-
narie verksamhet som före pandemin. 

2.1.1 Nämndens mål: Kultur och fritid ska genom ett mångfacetterat och rikt 

nyanserat utbud skapa mening, skänka flera dimensioner samt bidra 

till god folkhälsa och ökat välbefinnande. 

Kulturenheten har ett gediget vårprogram, både offentligt och under skoltid. Nya publika koncept har skapats, 
tex "kultur häng" som är en återkommande händelse i Ale Teater där lokala artister av olika slag intar scenen. 
Biblioteksverksamheten pågår enligt plan. Statistiken för utlåning och besök visar dock att biblioteksverksam-
heten inte riktigt är tillbaka på nivåerna som före pandemin. 

Ungdomscoacherna besöker högstadieskolor i syfte att skapa en relation och att informera om mötesplatserna 
samt att motivera ungdomar i att delta i de många aktiviteter som erbjuds, och som återfinns i kalendern i appen 
"Ung i Ale". Fritidsbanken åker ut till mellanstadieskolor på fredagar och har med sig en släpvagn med fritidsar-
tiklar som lånas och prövas av barnen. Fältverksamheten förbereder för ett helt nytt arbetssätt genom att införa 
en anonym chattfunktion för ungdomar med start 1 juni. Simundervisning pågår och alla grupper är fullbokade. 
Fritidskontoret handlägger bokningsförfrågningar på idrottsplatser, idrottshallar, gymnastiksalar, skollokaler, 
samlingslokaler och möteslokaler från både privatpersoner, föreningar och näringsliv. 

Arbetet med att utveckla biblioteken som mötesplats är nu i gång. Det är Skepplanda och Surte närbibliotek som 
kommer att få nya barn- ungdomsavdelningar. Biblioteket har fått bidrag (500.000 kr) från kulturrådet för att 
kunna omgestalta miljöerna till att bli mer attraktiva och erbjuda fler möjligheter för kommunens invånare. In-
redningsarkitekter från Liljewall har tagit fram skisser och under våren kommer arbetet på biblioteken att starta. I 
Surte kommer även parkettgolven att slipas och innertaket att bytas ut. 
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Uppdrag: Den öppna ungdomsverksamheten ska möta ungdomar på ungdomars egna 

arenor 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Den öppna verksamheten har till stor del varit öppen under perioden genom de tre mötesplatserna Ungkan i 
Nödinge, Arken i Surte och La Plaza i Älvängen. Den öppna verksamheten har prioriterats framför den digitala 
och mobila verksamheten. Flera ungdomscoacher har under perioden rekryterats och introduktion av de nya 
coacherna har skett tillsammans med ordinarie ungdomscoacher genom att besöka högstadieskolorna och möta 
ungdomar i syfte att skapa kontakt och i samtal med ungdomarna hänvisa till de olika mötesplatserna samt locka 
till att delta till de aktiviteter som återfinns i appen "Ung i Ale". 

Med anledning av pandemin under första halvan av rapportperioden samt att ungdomscoacherna haft begränsad 
tillgång till ett fordon har den mobila verksamheten varit inskränkt. Planering för att starta upp en mobil verk-
samhet har pågått under 2021 med delar av personalgruppen och enhetschef men resultatet har varit reducerat 
till största anledning av pandemin och restriktioner för 2021. Under perioden har enhetschefens anställning upp-
hört vilket innebär att ny tillförordnad enhetschef utsetts som har haft tre personalmöten tillsammans med verk-
samhetsutvecklare med hela arbetsgruppen för att göra en nulägesorientering. Den mobila verksamheten är ett 
nytt arbetssätt för ungdomscoacherna och tillitsdialog mellan ungdomscoacher och politik är planerat. 

Uppdrag: Kultur och fritid ska utreda förutsättningar för och stöd till kulturarvs-, bevarande-

föreningar samt museer. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Sektorns arbete med att besiktiga och kostnadsestimera nödvändiga åtgärder för repslagarmuseet har påbörjats 
tillsammans med sektor fastighet under årets inledande månader. Arbetet med att vitalisera glasbruksmuseet till-
sammans med näringslivsenheten har initierats. Kultur och fritid har påbörjat arbete med att se över bidragsbe-
stämmelser för föreningar. 

Uppdrag: Kulturskolan ska öka möjligheterna till deltagande för fler barn och ungdomar ge-

nom att pröva nya metoder och arbetssätt 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Kulturskolan arbetar med att förnya och anpassa utbud och program för att fler barn och unga ska kunna delta i 
kulturskolans utbud. Ett exempel är samverkansprojektet "blås och stråk" där kulturskolan samarbetar tillsam-
mans med sektor utbildning. Projektet innebär att barn och unga erbjuds kortkurser under loven, och de vänder 
sig framför allt till de som inte har fått en ordinarie plats i kulturskolan. Kulturskolan har också under en provpe-
riod inlett ambulerande teaterlek i kommunens förskoleklasser. 
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Uppdrag: Pilgrimsleden 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Arbetet med avsiktsförklaringen är i stora delar klar. Avtal med markägare återstår. 

2.1.2 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord 

ska genomföras. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Kultur och fritids verksamheter är värdefulla samhällsresurser för invånarna och har stor betydelse för den psy-
kiska hälsan. 

Den bild som framkommer i rapporten berättar om övergripande samhällstrender som påverkar oss alla som in-
divider, inte minst barn och unga. Rapporten berättat om organisatoriska behov och problem, där det blir tydligt 
att många av frågorna kring den psykiska ohälsan hamnar i de organisatoriska mellanrummen. Det finns behov 
av samverkan bortom organisationsstrukturer och en ökad tillgänglighet och tid för att mötas. Dels rent fysisk 
tillgänglighet i form av att navigera i den vård som erbjuds, dels kunskap om var hjälp finns att söka för den egna 
psykiska hälsan. Dels brist på förebyggande och främjande insatser och att människor, både barn, unga och för-
äldrar känner oro och stress i ett samhälle i förändring, har brist på tid för varandra och saknar verktyg för att 
hantera livets påfrestningar. 

Det som de unga anger som problematiskt är bland annat brist på tid från vuxna och brist på tillgängligt stöd. 
Det som biblioteken kan erbjuda är en trygg och lugn plats. Där det finns vuxna som ser till att biblioteken är en 
lugn och trygg plats. 

Kulturenhetens verksamhet, särskilt kulturskolans uppsökande verksamhet bidrar till att förebygga den psykiska 
ohälsan. 

Ungdomscoacher arbetar med preventiva insatser och relationsskapande genom att möta ungdomar på deras fria 
tid. Insatser som ungdomscoacherna under perioden har utfört är att de möter ungdomar i skolan, ger av sin tid, 
är tillgängliga och arbetar trygghetsskapande och relationsbyggande. Ungdomscoacher stärker ungdomar och för-
söker genom samtal ge ungdomar verktyg för att hantera sin vardag. 

Fältverksamheten arbetar uppsökande med ungdomar i åldern 12-19 år. Fältassistenterna finns på skolorna, mö-
tesplatserna eller där ungdomar vistas, både dagtid, kvällar och helger. 

Fältgruppen har undersökt om det är möjligt att införa en chattfunktion och vara tillgängliga även digitalt på ung-
domars fria tid. Undersökningen har bestått i att identifiera vilka behov och användningsområden som chatt-
funktionen kan erbjuda. En omvärldsanalys och kontakt med andra kommuner som använder chattfunktionen 
har genomförts. Dialog med IT inom Ale kommun har skett för att se över de tekniska förutsättningarna samt 
avtalsöversyn. Kultur och fritid kommer starta upp funktionen i skarpt läge 1 juni 2022 och under 1 års tid arbeta 
med att "chatta" med ungdomarna. En utvärdering och uppföljning av chattfunktionen kommer att rapporteras 
till nämnden under hösten. Chatten kommer att vara tillgänglig via befintlig app. "Ung i Ale" och via www.ale.se. 
Chattfunktionen används för närvarande av ca 60 kommuner i Sverige och kontakt har tagits med bland annat 
Härryda, Mölndal och Uddevalla kommun för att dela erfarenheter. 

Syftet är att nå fler barn och ungdomar och erbjuda vuxenstöd. Chatten kommer att bemannas av fältenheten 
men det är också tänkt att bjuda in andra yrkesroller, exempelvis kuratorer och familjeenheten. Ungdomar som 
söker kontakt i chattfunktionen kommer att vara helt anonyma och all information raderas efter 24 timmar. Den 
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informationen kommer att delges till alla som startar upp en chatt och ungdomen bekräftar genom att klicka sig 
vidare. Under april och maj månad kommer fältgruppen att marknadsföra chattfunktionen i alla medier samt på-
börja utbildning och upprättande av rutiner och planering för bemanning av chattfunktionen. IT avdelningen har 
varit delaktiga i dialog och systemstödet är kompatibelt med Ale kommuns digitala plattform. Startdatum är 1 
juni 2022, strax före skolorna slutar. Inledningsvis kommer det att vara två fältarbetare som bemannar för att 
vara stöd. 

2.2 Kunskap och utbildning 

 

Kommentar 

Under årets inledande månader har kulturenheten initierat och fördjupat samverkan med sektor utbildning som 
bland annat resulterat i projektet "blås och stråk" i skolan, där kulturskolan tillsammans med skolpersonal och 
elever i ensembleform skapat en publik konsert. Kulturskolan har också tagit fram ett koncept för teaterlek i för-
skoleklass, som också det görs i samverkan med sektor utbildning. 

Fritidsenheten har påbörjat planering av avgiftsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar under hela sommaren. 

När restriktionerna försvann kunde biblioteken åter öppna upp studierummen och erbjuda studenter tillgång till 
en bra studiemiljö. Det finns också flera studieplatser i Allrummet som kan nyttjas all tid det inte pågår arrange-
mang i rummet. 

I samband med att restriktionerna togs bort behöver skolorna i Nödinge inte längre boka in sig före bibliotekets 
ordinarie öppettider. Klasserna kommer när det passar under bibliotekets öppettider. Lärare som vill ha extra 
hjälp kan boka in skolbibliotekarien från sektor utbildning. Alboskolans klasser tas emot av skolbibliotekarien på 
Skepplanda bibliotek. 

2.2.1 Nämndens mål: Kultur och fritid ska i sina verksamheter bidra till det 

livslånga lärandet med frivillighet som grund. 

Sektor kultur och fritids verksamheter bidrar till det livslånga lärandet för alla barn och unga genom att erbjuda 
ett varierat och intressant utbud i deras närområde på deras fritid. 

Samverkan mellan kommunens verksamheter och föreningslivet är central för att barn och unga ska må bra både 
i skolan och på fritiden. Kultur och fritid arbetar bland annat med att ständigt inspirera och uppmuntra till en 
meningsfull fritid via föreningar, näridrottsplatser, idrottsanläggningar etcetera 

Att som barn få utvecklas i estetiska ämnen såsom bild, teater och musik bidrar i allt väsentlig del till ökade resul-
tat i skolan. Kulturupplevelser vidgar också perspektiv, skapar förståelse för andras villkor samt överbryggar olik-
heter. Kultur och fritid skapar förutsättningar för barn och unga att ta del av och själva skapa kultur genom 
undervisning i kulturskolan och publika kulturarrangemang, många gånger i samverkan med det fria kulturlivet. 

Fritidsbanken bidrar och stimulerar till rörelse för kommunens barn och unga. Fritidsbanken samverkar med 
skolor och föreningar och bidrar till att fler aktiviteter för barn och ungdomar kan erbjudas. Fritidsbanken besö-
ker olika skolor på fredagar och tar med en släpkärra full med fritidsartiklar för barnen att prova under sin rast 

I den öppna ungdomsverksamheten arbetar ungdomscoacherna med ungdomar på deras fritid fast i organiserad 
form. Det finns ett syfte med aktiviteten, men det är ungdomen som lär sig och som bestämmer vad hen ska lära 
sig, hur det ska gå till och sedan i slutändan utvärderar sitt lärande. Exempel på lärandemetoder är; friluftsaktivi-
teter, kontaktskapande aktiviteter och gruppdiskussioner med olika teman. 
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Uppdrag: Ny biblioteksplan för Ale kommun ska upprättas 

Status 

 Pågående med avvikelse 

Kommentar 

En ny biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Ale är under arbete. Arbetet med planen har flyttats fram till 
2022 på grund av personalförändringar inom ledarfunktioner. När en ordinarie bibliotekschef är på plats kan den 
slutföras. 

Uppdrag: Kulturskolan ska öka möjligheterna till deltagande för fler barn och ungdomar ge-

nom att pröva nya metoder och arbetssätt 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Vi arbetar ständigt med att förnya och anpassa vårt program så att fler skall kunna nås. Ett exempel är samver-
kansprojektet Blås och stråk tillsammans med sektor utbildning. Vi fyller loven med kortkurser och vänder oss i 
långa stycken till dem som inte fått ordinarie plats. Vi har också, på prov, sjösatt ambulerande teaterlek i kommu-
nens förskoleklasser. 

2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

 

Kommentar 

Utifrån målsättningen har kommunen ett ansvar att underlätta för de invånare som möter höga trösklar på ar-
betsmarknaden. I målgruppen finns många olika orsaker till att man står utanför arbetsmarknaden. Därmed krävs 
mångfacetterade insatser och en hög grad av flexibilitet för att nå målsättningen. 

Sektor kultur och fritid samverkar med sektor socialtjänst, arbetsmarknadsenheten samt arbetsförmedlingen för 
att skapa sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Samverkan sker även med föreningslivet och näringslivet i samband med exempelvis feriearbete. Planering inför 
att erbjuda ungdomar feriearbete pågår. Cirka ett femtiotal ungdomar förväntas stödja föreningslivets sommar-
lovsaktiviteter. 

Genom ett samarbete med kommunstyrelsen/folkhälsan kommer vi på enheten erbjuda fler ungdomar feriejobb 
genom Fritidsbanken Pep Up. 

Hållbart samhällsbyggande 

 

Kommentar 

Biblioteket arbetar i en anda där hållbarhet är en självklarhet. Grunden i det fysiska biblioteket är att varje bok 
som vi köper in ska lånas, användas och läsas av många. Genom bibliotekets samarbete med sex andra bibliotek i 
regionen kan vi också använda varandras bokbestånd. Bibliotekets digitala utbud av böcker bidrar till minskad 
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klimatpåverkan. 

Under den gångna perioden har biblioteken uppmärksammat Earth Hour som inföll i februari. Samtliga bibliotek 
har inför den manifestationen delat ut levande ljus och information kring evenemanget. Biblioteken har också 
sålt gallrade tidskrifter som ett led i att återanvända. I Nödinge har det under de senaste veckorna varit sticklings-
byte och påfyllning på fröbiblioteket. Genom att dela med sig och eller byta sticklingar och fröer vill biblioteken 
på detta sätt vara en aktör i främjandet av ett hållbart samhälle. 

Kulturenheten är en naturlig del av samhällsbyggandet, inte minst då det kommer till att avsätta adekvata medel 
för offentlig gestaltning vid nyprojekteringar. Kulturarvsperspektivet är också viktigt att beakta på ett tidigt sta-
dium i processen. Ökad samverkan med andra sektorer är avgörande för att nå framgång i detta. 

Samtliga tjänstemän inom sektor kultur och fritid som behöver resa i tjänsten gör det med kommunens elbilar. 

Sektorn har under perioden arbetat fram en konkret handlingsplan för Energi och klimatstrategi. 

2.3.1 Nämndens mål: Kultur och fritid ska medverka i samhällsbyggnadspro-

cessen och bidra till hållbara livsmiljöer, ett attraktivt Ale, med männi-

skan i centrum. 

Kultur och fritid är en självklar part som bidrar med sitt perspektiv i samverkan med andra sektorer i alla former 
av bygg- och planprocesser för att uppnå ett flexibelt nyttjande och ett attraktivt Ale. 

Uppdrag: Förnyat konstprogram samt utreda hur Ale kan implementera 1% regeln 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Arbetet med att ta fram policy och rutin för 1%-regel har påbörjats tillsammans med sektor samhällsbyggnad och 
sektor service. Arbetet med förnyat konstprogran har hittills måst prioriteras ner på grund av nytillträdd personal 
samt högt tryck på kulturproduktion. 

2.4 Ett Ale 

 

Kommentar 

Kultur och fritid planerar verksamhet utifrån ett invånarperspektiv för att säkerställa både delaktighet och angelä-
genhet. Kultur och fritid strävar hela tiden efter att öka måttet av samverkan, inte enbart med andra sektorer utan 
också med föreningslivet och andra fria kulturaktörer. 

Kultur och fritid som relativt ny sektor inom Ale kommun vill skapa en tydlig och visuell identitet så medbor-
garna i Ale känner till vilka mötesplatser som finns och vilket utbud sektorns enheter erbjuder. Sektorn har ett 
stort behov av att marknadsföra sitt utbud och nå ut till Ales invånare i syfte att skapa ett mervärde och öka till-
gängligheten av sektorns aktiviteter och arrangemang. 

Genom interaktion på våra mötesplatser, mellan medborgare och medarbetare, skapa bästa möjliga nytta och ut-
veckla sektorns utbud i samtiden. Sektorns budskap ska kommuniceras på ett likvärdigt sätt gentemot kommu-
nens invånare och vara transparant. 
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2.4.1 Nämndens mål: Kultur och fritid ska utveckla dialogen med intressenter 

Den öppna ungdomsverksamheten har under perioden fått en ny tillförordnad enhetschef och tre nya ungdoms-
coacher. Ett internt arbete i form av tre personalmöten har hållits med samtliga mötesplatser i syfte att lära känna 
verksamheten och varandra samt tydliggöra uppdraget. Fler personalmöten är inplanerade samt tillitsdialog med 
politiker. Dialog med ungdomsrådet sker kontinuerligt. 

Fältverksamheten arbetar uppsökande med ungdomar i åldern 12-19 år. Fältassistenterna finns på skolorna, mö-
tesplatserna eller där ungdomar vistas, både dagtid, kvällar och helger. 

Fritidskontoret har dagligen kontakt med föreningslivet gällande idrott, motion och friluftsliv. 

Biblioteken för en dialog med besökare och låntagare kring vad som ska köpas in till biblioteken. Detta sker 
framför allt via bibliotekets hemsida där det varje vecka kommer ett antal inköpsförslag. Biblioteket tar också 
emot inköpsförslag via mejl och naturligtvis även muntligt. 

Biblioteken har samarbete med flera olika föreningar och lyssnar till vad de behöver för att kunna bedriva sin 
verksamhet i bibliotekets lokaler. 

Under påverkanstorg i Bohus i höstas var bibliotekets ungdomsbibliotekarie på plats och lyssnade in vad de unga 
i kommunen efterfrågade från biblioteket. Det resulterade i att biblioteket i Nödinge i vår satsar på Manga (lik-
nande tecknade serier). Både att köpa in fler Mangaböcker, och att skylta de på ett bra sätt. Ett nytt boktorn för 
detta ändamål är inköpt. 

Framöver behöver biblioteket utveckla ytterligare någon form av dialog med kommunens invånare. Vad vill Ale-
borna göra på sina bibliotek? Hur vill de att biblioteken ska utvecklas? 

Kulturverksamheten kommer genomföra en större, kvalitativ publikundersökning under 2022. Det pågår lö-
pande en dialog med våra besökare. 

2.5 En arbetsgivare 

 

Kommentar 

Kultur och fritids enheter har följt handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) under årets 
första månader. Biblioteket, allmän kultur, kulturskolan och öppen ungdom har haft besök av verksamhetsut-
vecklaren inom sektorn i syfte att lyfta fram olika tema inom SAM och den organisatoriska och sociala arbetsmil-
jön (OSA). 

I Kultur och fritids handlingsplan för SAM ingår att under året genomföra utbildningar för all personal. Offerter 
har under perioden samlats in för utbildning inom lågaffektivt bemötande och beslut om genomförande sker i 
maj. 

2.5.1 Nämndens mål: Tillitsbaserat arbetssätt ska genomsyra kultur och fri-

tids verksamheter 

Kultur och fritids ledningsgrupp har utifrån kommunfullmäktiges beslut om att införa tillitsbaserad styrning un-
der våren 2021 definierat vad det innebär för sektor kultur och fritid. Definitionen är följande; 

"Tillitsbaserad styrning i kultur och fritid innebär att ledningen har tillit till professionens förmåga och omdöme 
att, inom givna ramar, bedriva och utveckla verksamheten med invånarens behov i fokus. Ledningen skapar för-
utsättningar för delaktighet och formar en lärande organisation och tillsammans tar vi alla ansvar för helheten." 

Samtliga enheter inom kultur och fritid tillämpar kontinuerligt tillitsbaserad arbetssätt, förenklat uttryckt, medar-
betarna är genom dialog och delaktighet lösningsorienterade utifrån givet uppdrag. 

Under perioden har, med stöd av verksamhetsutvecklare, allmänkulturen, kulturskolan, biblioteket samt öppen 
ungdom fördjupat sig inom den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön (OSA) på respektive enhet. Teori 
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varvat med samtal och grupparbeten för att nå resultat och göra en förflyttning närmare enhetens mål har varit 
syftet med dialogerna. 

Kultur och fritid har genom pandemin och dess många omställningar till FHM restriktioner hittat arbetssätt som 
blivit naturliga där alla medarbetares idéer är viktiga i dialog om hur enheterna kan erbjuda kvalitativ verksamhet 
till Aleborna. 

2.6 Analys och förslag för framtiden 

Ale kommun är en tillväxtkommun. Det innebär att antalet intressenter och därmed volymen i uppdrag och akti-
viteter för sektorn kommer att öka framöver. För att möta detta behövs en stabil och hållbar organisation. Kultur 
och fritid har under perioden regelrätt förhandlat om ny organisation med verksamhetsnivå med start den 1 maj. 

Verksamhetschef inom sektor kultur och fritid förväntas arbeta med styrning och förbättring av verksamheten 
och dess processer. Att med helhetssyn utveckla verksamheten enligt uppdrag och att tillse att största möjliga 
nytta levereras till Aleborna. Nätverksarbete inom kommun och region är en del av uppdraget. Verksamhetsche-
fen ska leda via enhetschefer, men kommer även att ha direktrapporterande medarbetare. Arbetet omfattar ope-
rativt arbete i direktkontakt med intressenter, verksamhet och också administrativ hantering av verksamhetssy-
stem och till exempel tjänsteutlåtanden. 

Biblioteket 
Biblioteken har under de tre inledande månaderna delvis påverkats av pandemin. Fram till och med mitten av 
februari anordnades inga arrangemang, men efter det har verksamheten varit i full gång, men med viss försiktig-
het i början. Efter att ha levt med pandemin till och från i över två år har bibliotekspersonalen tagit med sig 
många lärdomar som kommer att följa med in i framtiden. En av de viktigaste lärdomarna internt är att digitala 
möten kan fungera lika bra som fysiska. Det gäller framför allt när det är många som behöver resa. Distansmöten 
kan ge stora tidsvinster. 

Restriktionerna i samband med pandemin har gjort att biblioteksverksamheten ställt om för att erbjuda besökare 
och låntagare mer och fler digitala alternativ. Satsningen på e-media, böcker och filmer, som gjordes på grund av 
pandemin kommer att finnas kvar.  Biblioteksverksamheten har blivit bra på att snabbt ställa om. 

Framöver ser biblioteksverksamheten utmaningar i hur man ska göra verksamheten relevant för fler? Hur lockas 
fler besökare till biblioteken och till arrangemangen? Hur tar man reda på vilken verksamhet Aleborna vill ha? 
Hur når biblioteket fler ungdomar? 

En annan utmaning för biblioteket i Nödinge är att biblioteket delar lokal med Da Vinci. Positivt är att elever 
besöker biblioteket på raster och efter skolan. Barn- och unga är den viktigaste målgruppen. Men det finns också 
utmaningar med framför allt ljudnivå och spring i korridoren utanför biblioteket. Det finns tankar kring ett 
bibliotek i det nya kommunhuset. 

Kulturenheten 
Kulturverksamheten har under perioden inte kunnat genomföra arbetet med översyn av- och förnyelse av konst-
programmet som tänkt, främst på grund av personalavgång och nyrekrytering. 

Framöver behöver kulturverksamheten hitta sätt och forum för att skapa medborgardialog kring innehåll i verk-
samheten, främst i Ale teater. Det är också av stor vikt att enheten fortsätter dialogen med samhällsplanering och 
fastighet rörande organisation- och ansvarsfördelning gällande 1%-procentsregeln. 

Barnkulturen har fått ett rejält ökat anslag och för att dessa pengar ska kunna omsättas i verksamhet för barnen i 
skolan behöver organisationen förstärkas med personal. Detta arbete har initierats tillsammans med sektor ut-
bildning och behöver färdigställas under våren. 

Ale Fritid 
Föreningslivet är en viktig del av fritidsverksamheten och med den inarbetade samverkan har det varit möjligt att 
genomföra projekt under perioden och kommande projekt framöver. Med hjälp av kommuninvånarnas engage-
mang och intresse att påverka verksamheten i olika forum kan fritidsverksamheten utveckla och erbjuda verk-
samhet som bidrar till folkhälsan, rörelse och aktiviteter för alla åldrar. 

Fritidsverksamheten har under perioden arbetat med utemiljön och kommer framöver utveckla detta arbete. 
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Motionsspår och vandringsleder har nyttjats i hög grad under perioden och nästa steg i arbetet är att tydliggöra 
ansvaret för alla gröna områden. Det arbetet har påbörjats och sker i samverkan med enheten park- och gata. 

Fritidskontoret har hanterat en mängd bokningsförfrågningar första kvartalet. Den fjärde föreningsgalan välkom-
nade publik men livesändes också via Ale kommuns Facebooksida. Fritidsbanken har besökt skolor med en ful-
lastad släpkärra av fritidsartiklar så eleverna kan prova artiklarna och vara i rörelse under sin rast. 

Arbete med att förbättra föreningsbidragsbestämmelser är påbörjat och föreningsrådet har erhållit förslag på re-
miss så bestämmelserna kan bli klara före sommaren. I den nya organisationen kommer den öppna ungdoms-
verksamheten och fältverksamheten att slås ihop till en ny enhet från 1 maj. 

Öppen ungdomsverksamhet 
Den öppna ungdomsverksamheten har återgått till ordinarie verksamhet och ungdomarna har sen i mitten av 
februari hittat tillbaka till mötesplatserna i Bohus och i Älvängen. Mötesplatsen i Nödinge är bemannad med ny-
rekryterad personal och introduktion pågår med ordinarie personal för att bygga relationer till eleverna. Fokus på 
introduktionen har varit att de nya ungdomscoacherna tillsammans med ordinarie personal besökt högstadiesko-
lorna i Nödinge för att skapa kontakt och lära känna eleverna. Under perioden har det varit ett lägre antal besö-
kare på mötesplatsen i Nödinge vilket kan bero på än så länge relativt okänd personal för eleverna. I slutet av pe-
rioden avslutades enhetschefens anställning och tjänsten är nu tillsatt med en tillförordnad enhetschef. 

Med anledning av att hälften av personalgruppen är vikarier och flera är nyanställda har personalgruppen haft 
täta arbetsplatsträffar under mars månad tillsammans med Tf enhetschef och verksamhetsutvecklare i syfte att 
lära känna varandra, skapa en gemensam målbild och att på ett djupare plan reflektera över varför de valt att ar-
beta som ungdomscoacher. Intentionen är att skapa bästa öppen ungdomsverksamhet inom ramen för både poli-
tiskt uppdrag och budget. 
Ungdomscoacherna har gemensamt arbetat fram vilka regler de ska förhålla sig till för att tillsammans skapa en 
god social arbetsmiljö. 

Mötena har innehållit teoretiska delar såsom roller för tjänstepersoner och politiker, vilka styrdokument som kul-
tur och fritid har att förhålla sig till men också reflekterande övningar såsom att ge feedback och uppmuntran till 
varandra. Respektive mötesplats har presenterat för hela arbetsgruppen sitt nuläge med bemanning och öppetti-
der. 

 

Mötena har varit väldigt uppskattade och kommer att fortsätta pågå. 

Under perioden har mötesplatsen Arken i Bohus påbörjat flytt till nya lokaler i Surte. Inför flytten har lokalerna 
renoverats. 
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3 Basverksamhet 

3.1 Verksamhetsmått 

Samtliga resultat av verksamhetsmåtten visar en uppåtgående trend inom sektorns verksamheter och kommer 
sannolikt att nå målen vid årets slut under förutsättningar att inga nya restriktioner införs. 

Andelen ungdomsproducerad tid har varit lägre under perioden med anledning av att man inte kunnat ses fysiskt 
och haft gruppverksamhet. 

Elevtapp inom kulturskolan har under perioden berott på att sektorn beslutade pausa körundervisning med an-
ledning av att minska smittspridning. 

Ale fritids siffror visar på en uppåtgående trend inom alla enhetens verksamheter. 

Alla bibliotekets siffror pekar åt rätt håll. Bibliotekets utlån och besökare ökar. Verksamheten var under de första 
6 veckorna på året påverkad av pandemin. I förhållande till det är siffrorna ändå positiva. Jämfört med 2019, som 
var året före pandemin, har biblioteket en bit kvar för att nå upp till det antal besökare och utlån som biblioteket 
hade då. 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall Delår 1 2021 Utfall Delår 1 2022 Budget 2022 Årsprognos 2022 

Bibliotek 

Totalt utlån 28 225 40 087 160 000  

- huvudbibliotek  22 410 90 000  

- filialbibliotek 12 148 17 677 70 000  

Antal besökare 15 635 32 625 160 000  

Antal inloggningar per 
månad under meröp-
pettid på biblioteken 

926 1 442 1 400  

Utlåning av e-media 
som ej ingår i sum-
man av totalt utlån 

 2 393 11 000  

Kulturverksamhet 

Antal deltagare i kul-
turskolan 

 643 650  

Antal genomförda kul-
turevenemang 

4 12 90  

Antal publik vid kul-
turarrangemang 

 1 519 5 000  

Ale fritid 

Antal deltagartillfällen 
i simskola 

477 769 5 000  

Antal besökare i sim-
hallen 

1 983 10 664 35 000  

Antal bidragsberätti-
gade föreningar (barn 
& ungdom 7-20 år) 

62 60 63  

Antal externa lokal-
bokningar inom Kultur 
och fritidsnämndens 
ansvarsområde 

1 538 9 354 17 000  

Antal utlåningar fri-
tidsbanken 

1 700 4 224 20 000  

Öppen ungdomsverk-
samhet 

Antal aktiviteter 182 220 1 000  

Antal deltagare i den 
öppna ungdomsverk-
samheten 

1 070 3 578 10 000  

Andel ungdomsprodu-
cerad tid 

13% 26% 60  
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4 Ekonomisk analys 

4.1 Analys och förslag för framtiden 

Analys 

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden ett mindre överskott. Kulturens bidragsutbetalningar till kulturför-
eningarna har som vanligt en negativ påverkan på resultatet vid årets inledning men det vägs upp av utvecklings-
reserven samt överskott på övriga enheter. Sektorn har under första kvartalet arbetat med en organisationsför-
ändring som träder i kraft 1 maj i år. Den innebär att 2 verksamhetschefer införs i organisationen med uppdel-
ning med en gren i föreningsliv och mötesplatser och en gren kopplat till kultur och bibliotek. Ekonomiskt inne-
bär denna förändring ingen ökad belastning utan bedöms likvärdig jämfört med dagens organisation. 

Ledning och administration har för första kvartalet en positiv avvikelse som till största delen består av en out-
nyttjad utvecklingsreserv och resterande härrör sig från en ännu inte inkommen faktura avseende sektorchef för 
mars månad. Prognosen rimmar dock inte med periodens resultat. En överenskommelse mellan arbetsgivaren 
och enhetschefen för öppen ungdom ledde till ett avslut där kostnaden för detta kommer få en märkbar effekt 
för 2022. Den ekonomiska belastningen blir än mer påtaglig när den vakanta tjänsten tillsätts med trolig start ef-
ter semestern då nämnden bär båda kostnaderna för resterande del av året. 

Ale Fritids positiva avvikelse för första kvartalet består av en vakans inom fältverksamheten samt ett mindre ut-
fall än budgeterat för kommunens idrottsanläggningar vilket följer den normala årscykeln för denna verksamhet. 
Prognosen präglas av vakanser samt ett förmodat överskott på simhallens intäkter förutsatt att pandemin inte 
påverkar möjligheten till öppethållande under året. 

Öppen ungdoms avvikelse är även det ett resultat av vakanta tjänster och prognosen för verksamheten är helt 
och hållet knutet till lägre personalkostnader under första halvåret. 

Även bibliotek har ett överskott för perioden som kan kopplas till lägre personalkostnader. I detta fall är det inte 
vakanser utan vikariat samt sjukdom som minskat kostnaderna. Prognosen är baserad på periodens upparbetade 
resultat och verksamheten förväntas fortsättningsvis följa budgeterad ram. 

Kulturens negativa avvikelse för perioden är som nämnts ovan i huvudsak kopplat till förskottsutbetalningar till 
bidragsberättigade kulturföreningar. En viss inverkan har även avgiften till kulturskolan där stora delar av vårens 
intäkter olyckligt betalades in 2021 och därför inte kan tillgodoräknas i årets resultat. Prognosen för kulturverk-
samheten är trots detta en budget i balans då kultursamarbetet med grundskolan startar först till hösten vilket bör 
innebära en lägre kostnad än budgeterat. 

Sammanfattningsvis så har förutsättningar för 2022 ändrats radikalt i och med den avslutade tjänsten som en-
hetschef för öppen ungdom. Med hjälp av utvecklingsreserven samt vakanta tjänster under våren så ser det ändå 
ut som att detta går att lösa inom tilldelad budgetram dock med förbehållet att oväntade händelser under reste-
rande del av året svårligen kommer kunna hanteras utan att resultera i ett underskott. 
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4.1.1 Sammanfattande tabeller 

Nettokostnad per verksamhet 

  Ack.Budget Ack. Utfall 
Ack. Avvi-

kelse 
Budget 2022 

Årsprognos 
2022 

Årsavvikelse 

Tkr       

BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅ-
DEN 

      

Ledning och administration -1 714 -1 366 348 -6 976 -8 176 -1 200 

Ale fritid -11 256 -10 961 295 -45 322 -44 722 600 

Öppen ungdomsverksamhet -1 984 -1 595 389 -8 084 -7 584 500 

Bibliotek -2 628 -2 491 137 -10 639 -10 539 100 

Kulturverksamhet -3 508 -4 424 -916 -14 189 -14 189  

NETTOKOSTNADER -21 090 -20 838 252 -85 210 -85 210  

Investeringar 

Investeringsanalys 

Ismaskin kommer handlas upp under våren och investeringen förväntas användas i sin helhet. 

Offentliga utsmyckningars förväntade utfall är en uppskattning utifrån inkomna önskemål. Det finns dock inget 
konkret att förhålla sig till ännu så denna prognos kommer sannolikt uppdateras till nästa delårsbokslut. 

Årets årsanslag förväntas användas i sin helhet, bland annat till nya hyllor i Surte bibliotek, musikinstrument, pro-
jektor i Ale kulturrum samt till våra idrottsanläggningar. 

Investeringsprognos 

Investeringar, belopp i Tkr Utfall perioden Budget helår Prognos helår 
Prognos helårs av-

vikelse 

Ismaskin 0 -1 500 -1 500 0 

offentlig utsmyckning 0 -500 -200 300 

Årsanslag -70 -1 000 -1 000 0 

Totalt: -70 -3 000 -2 700 300 
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5 Personalanalys 

Kultur och fritid är en sektor med bred spridning av verksamhet, både geografiskt och innehållsmässigt. Det är i 
sig en utmaning då sektorn har få resurser, både ekonomiska och personella samt små volymer. Dessutom har 
verksamheterna växlande inriktning och erfordrar varierande utbildning och kompetens. Majoriteten av tjänster i 
sektorn är heltidstjänster men inom kulturskolan är flertalet deltidstjänster. Inom kultur och fritid arbetar flera 
enheter oregelbunden arbetstid fördelat på både kvällar, helger och i viss mån storhelger. 

Sektor kultur och fritid är organiserad med en sektorchef och fyra enhetschefer, varav sektorchef är interim chef 
med avslut i maj och en enhetschef är Tf bibliotekschef fram till 31 augusti. Den nyanställda sektorchefen börjar 
sin anställning den 16 maj. Sektorn har under perioden regelrätt förhandlat om ny organisation med verksam-
hetsnivå med start den 1 maj. Rekrytering till verksamhetschefstjänsterna för fritid och för kultur samt enhets-
chefstjänsterna för kulturskolan och anläggningar och service har skett internt. 

Under perioden har enhetschef för öppen ungdom avslutat sin anställning och tjänsten är vakant. Extern rekryte-
ring pågår. Rekrytering av bibliotekschef pågår externt. Nämndsekreterarfunktionen har centraliserats och sek-
torn har introducerat ny nämndsekreterare. Nuvarande nämndsekreterare avslutar sin anställning inom sektor 
kultur och fritid den 18 maj. Verksamhetsutvecklare avslutar sin anställning per 31 maj. Rekrytering av ny verk-
samhetsutvecklare har skett externt och startar sin anställning den 15 augusti. 

Inom fritidskontoret har rekrytering av ny fritids- och verksamhetsutvecklare genomförts för att ersätta en pens-
ionsavgång under våren. Rekrytering av ny fältassistent till fältverksamheten och föreningsutvecklare till fritids-
kontoret pågår. 

Efter att ha levt med pandemin till och från har sektor kultur och fritid tagit med sig flera bra lärdomar som 
kommer att följa med in i framtiden. En av lärdomarna är att digitala möten kan fungera lika bra som fysiska 
men det kommer an på mötets syfte och innehåll. Under senare delen av perioden har arbetsgruppen- allmän 
kultur, kulturskolan, biblioteket och öppen ungdomsverksamhet arbetat med social arbetsmiljö och mellan-
mänskliga relationer och den typen av möte och dialoger är fördelaktigast att ses fysiskt för bästa samspel. 

Det är en stabil grupp som arbetar på biblioteket. Under de första månaderna av 2022 har det funnits två vikarier 
på biblioteket. En anställd har varit föräldraledig och kommer så att vara fram till och med sista augusti. 

Öppen ungdomsverksamhet består av en grupp om tolv medarbetare varav hälften är vikarier och fyra av dem är 
nyanställda under perioden. 

Alla tjänster på kulturenheten är tillsatta, i något enstaka fall med vikarie med anledning av tjänstledighet. En-
heten har mycket låg sjukfrånvaro. Vi tror att detta är en direkt följd av ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap 
i samklang med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits under perioden och är en viktig årlig process. 

Sjukfrånvaro för sektor kultur och fritid är fortsatt låg och per 2022-03-31 var den totala sjukfrånvaro 3,05%. För 
januari och februari var korttidsfrånvaro hög i förhållande till den totala sjukfrånvaron med respektive 6,42% i 
januari och 4,03% i februari. Total sjukfrånvaro mellan sektorns enheter varierar, lägst sjukfrånvaro hade enheten 
kulturverksamhet med 2,3% och öppen ungdomsverksamhet med 2,73% och högsta total sjukfrånvaro hade 
biblioteket med 4,35%. 
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Personalanalys och förslag för framtiden 

Förslag för framtiden 

Kultur och fritidsverksamheter bör fortsätta med att aktivt arbeta med den systematiska och sociala arbetsmiljön 
samt genomföra beslutade insatser i handlingsplanen för systematisk arbetsmiljö och kompetensförsörjningspla-
nen. 

Sektorns nya organisation bör utvärderas under hösten för att säkerställa rimlig arbetsbelastning och tydliga 
gränsdragningar mellan verksamhets- och enhetsnivå. Funktionen som utvecklingsledare saknas i nya organisat-
ion från 1 maj och bör därför särskilt utvärderas. Funktionen som utvecklingsledare har säkerställt att kultur och 
fritids behov och perspektiv har framförts i samverkan med andra sektorer i alla former av byggnads- och plan-
processer. Med tanke på Ale kommuns tillväxt samt att efterfrågan på kultur och fritidsverksamheter ökar kan 
omfattning och arbetsbelastning bli större än förväntat. 

I den nya organisationen kommer enheten för den öppna ungdomsverksamheten och fältverksamheten att slås 
ihop till en ny gemensam enhet från 1 maj. Verksamheterna har olika utbildningsbakgrund, professioner och rol-
ler varför enheterna inledningsvis bör ges förutsättningar att ha dialoger och workshops i syfte att lära känna 
varandra som grupp och skapa en gemensam målbild. Med rätt stöd och förutsättningar kommer hopslagningen 
av verksamheterna göra stor skillnad för ungdomar i Ale och utveckla enheten. 

Sektor kultur och fritid ska initiera till tillitsdialoger med andra sektorer, kultur och fritidsnämnden, föreningsrå-
det, ungdomsrådet, föreningslivet, näringslivet och andra aktörer i syfte att utveckla och förbättra verksamheter i 
att möta medborgarnas behov. 

Arbetsbelastningen rörande kultur för barn- och i synnerhet kultur under skoltid är satt under hård press. En för-
ändrad administrativ struktur och en tydligare ansvarsuppdelning mellan sektor kultur och fritid och sektor ut-
bildning gällande genomförande måste komma till stånd för att denna del ska bli hållbar. Organisationen kring 
"skapande skola" behöver förändras så att kultur och fritid kan producera och planera ett innehåll som sedan 
lämnas över till ansvarig på sektor utbildning för genomförande. Dialog med sektor utbildning har inletts. 

Kulturenheten behöver så snart som möjligt stärkas gällande kompetens inom konstområdet för att kunna driva 
kommunens konstprogram. 

Ett samarbete och en ansvarsuppdelning mellan sektor kultur och fritid, sektor samhällsbyggnad och sektor ser-
vice gällande 1%-regeln har startats och ska rendera i ett gemensamt styrdokument. 
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Bilaga 1: Kultur och fritid organisation 1 maj 2022 

 

 

 

 

 



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(3) Dnr KFN.2021.95

Aleförslag - konstgräsplan Surte/Bohus

Beslut

Jäv

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Exempeltext: Namn efternamn (partibeteckning) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.)

Deltagande i beslut

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Yrkande

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Beslutsgång

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid yrkande: Om inget yrkande med ett nytt förslag eller tillägg tillkommer
och bara förslag från förvaltningens finns behövs inte beslutsgången skrivas ut.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Omröstning

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till ----.

Nej-röst för bifall till ----.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Med 15-ja röster mot 17-nej röster beslutar nämnden/kommunstyrelsen att
besluta enligt X förslag.

Tabellen läggs in under denna rubriken.)

Reservation

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Protokollsanteckning

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

För kännedom



Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta
formulär. Läs mer på ale.se/personuppgifter.

Aleförslaget

Ärendenummer 210828-ALEFORSLAG-TN91

Inskickat 2021-08-28 20:37

Mitt förslag

Rubrik Konstgräsplan i Surte/Bohus

Ämnesområde Fritid

Ange den ort och/eller
plats som förslaget gäller

Surte/Bohus

Förslag Varken Surte eller Bohus har en konstgräsplan och det borde fixas. Många här är
fortbollsintresserade och hade mer än gärna velat ha just en konstgräsplan nära sig!

Min anknytning till Ale Boende

Namn Tilda Davidsson

E-post Tilda.davidsson@elev.ntig.se

Telefonnummer 0762260747

GDPR

Sida 1 av 1  



Initiativärende 

 

Undertecknad har genom Surte fotbollsklubb, genom tidningsartiklar, genom e-post etc. etc. 

blivit uppmärksammad på att fotbollsklubben i Surte har en stor önskan av att Ale kommun  

anlägger en konstgräsplan på Surte Idrottsplats. 

 

Efter ett möte den 17:e februari 2022 med representanter för Ale Fritid och Fastighet där 

möjligheten till en framtida konstgräsplan diskuterades föreslår jag att; 

 

 

- vi ger förvaltningen inom Kultur- & Fritid i uppdrag att utreda möjligheten 

till att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats eller annan plats i södra 

Ale som bedöms vara lämplig. 

 

 

Skepplanda 2022-02-21 

 

 

Sonny Landerberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2021.95
Datum: 2022-04-20
Handläggare Martin Andersson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslag - konstgräsplan Surte/Bohus

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget avseende etablering av en

konstgräsplan i Surte/Bohus.

Sammanfattning

Ale kommun har tagit emot ett Aleförslag från en privatperson. Förslagsställaren föreslår att

kommunen anlägger en konstgräsplan i Surte eller Bohus. Kopplat till ämnet finns även ett

beslut i Kultur- och fritidsnämnden (KFN § 43, KFN.2022.34) där sektor kultur- och fritid ges

i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats eller annan

plats i södra Ale som bedöms vara lämplig. Sektorn har inlett ett arbete med att utreda möjlig

etablering av en konstgräsplan och i väntan på resultatet av denna utredning bedömer sektorn

att det inskickade förslaget, gällande etablering av en konstgräsplan i Surte eller Bohus, ska

avslås.

Klas Arvidsson Martin Andersson

Enhetschef Utvecklingsledare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-20

Aleförslaget - Konstgräsplan i Surte/Bohus 2021-08-28

Initiativärende KFN § 43, KFN.2022.34 2022-03-31
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Ärendet

Ale kommun har tagit emot ett Aleförslag från en privatperson. Förslagsställaren föreslår att
kommunen anlägger en konstgräsplan i Surte eller Bohus. Kopplat till ämnet finns även ett
beslut i Kultur- och fritidsnämnden (KFN § 43, KFN.2022.34) där sektor kultur- och fritid ges
i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats eller annan
plats i södra Ale som bedöms vara lämplig.

Ekonomisk bedömning

Området kommer att beaktas i pågående utredning

Invånarperspektiv

Området kommer att beaktas i pågående utredning

Hållbarhetsperspektivet

Området kommer att beaktas i pågående utredning

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande etablering av
konstgräsplan i Surte/Bohus, är god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås med
hänvisning till pågående utredning gällande möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte
IP eller annan lämplig plats i södra Ale som bedöms vara lämplig.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(4) Dnr KFN.2022.54

Initiativärende från Sonny Landerberg (MP) om att

utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan

Beslut

Jäv

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Exempeltext: Namn efternamn (partibeteckning) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.)

Deltagande i beslut

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Yrkande

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Beslutsgång

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid yrkande: Om inget yrkande med ett nytt förslag eller tillägg tillkommer
och bara förslag från förvaltningens finns behövs inte beslutsgången skrivas ut.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Omröstning

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till ----.

Nej-röst för bifall till ----.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Med 15-ja röster mot 17-nej röster beslutar nämnden/kommunstyrelsen att
besluta enligt X förslag.

Tabellen läggs in under denna rubriken.)

Reservation

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Protokollsanteckning

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

För kännedom



Initiativärende 

 

Undertecknad har genom Surte fotbollsklubb, genom tidningsartiklar, genom e-post etc. etc. 

blivit uppmärksammad på att fotbollsklubben i Surte har en stor önskan av att Ale kommun  

anlägger en konstgräsplan på Surte Idrottsplats. 

 

Efter ett möte den 17:e februari 2022 med representanter för Ale Fritid och Fastighet där 

möjligheten till en framtida konstgräsplan diskuterades föreslår jag att; 

 

 

- vi ger förvaltningen inom Kultur- & Fritid i uppdrag att utreda möjligheten 

till att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats eller annan plats i södra 

Ale som bedöms vara lämplig. 

 

 

Skepplanda 2022-02-21 

 

 

Sonny Landerberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(5) Dnr KFN.2022.51

Ale kommuns Energi- och klimatstrategi 2030 -

Kultur- och fritids handlingsplan 2022

Beslut

Jäv

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Exempeltext: Namn efternamn (partibeteckning) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.)

Deltagande i beslut

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Yrkande

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Beslutsgång

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid yrkande: Om inget yrkande med ett nytt förslag eller tillägg tillkommer
och bara förslag från förvaltningens finns behövs inte beslutsgången skrivas ut.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Omröstning

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till ----.

Nej-röst för bifall till ----.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Med 15-ja röster mot 17-nej röster beslutar nämnden/kommunstyrelsen att
besluta enligt X förslag.

Tabellen läggs in under denna rubriken.)

Reservation

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Protokollsanteckning

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

För kännedom



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 105 Dnr KS-SOU.2020.504

Revidering av Energi- och klimatstrategi

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad energi- och klimatstrategi och
upphäver energi- och klimatstrategin som antogs 16 december 2019 (KF §199)

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna för utbildning, omsorg och
arbetsmarknad, kultur- och fritid, service, samhällsbyggnad och
kommunstyrelsen att ta fram handlingsplaner för 2021.

Sammanfattning

Ärendet är en revidering av Ale kommuns energi- och klimatstrategi som
antogs av kommunfullmäktige i december 2019.

Syftet med revideringen är att göra strategin till ett mer genomgående
övergripande strategiskt dokument som är teknikneutralt och håller över tid.
Detta bidrar också till att anpassa strategin bättre till en tillitsbaserad styrning
eftersom det ger ett större ansvar och en större frihet för nämnder och sektorer
att själva välja arbetssätt och aktiviteter för att nå målen. Syftet har också varit
att komplettera strategin med en ekonomisk konsekvensbeskrivning samt att
göra förtydliganden på några ställen där det fanns ett behov av detta.

Ambitionsnivån och riktningen i strategin är oförändrad och ligger fortfarande
i linje med Klimat 2030 och de klimatlöften som kommunen har antagit.
Strategins övergripande mål, fokusområden och riktningar samt arbetssätt är
oförändrade. Även nulägesinventeringen är oförändrad med undantag för
koldioxidbudgeten.

I genomförandet har ansvar lagts på varje nämnd att ta fram en handlingsplan
där verksamheterna själva får avgöra hur de bäst bidrar till att minska
klimatutsläppen. Förvaltningen bedömer att detta inte innebär en förändring för
resultatet med avseende på minskade utsläpp, utan att verksamheterna själva
har bäst kunskap om hur verksamheten kan förändra arbetssätt och vilka
åtgärder som ger mest klimatnytta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-02-18
Energi- och klimatstrategi 2030, med markerade ändringar
Energi- och klimatstrategi 2030 revidering
Kommunfullmäktiges beslut § 38 2021-01-25
Kommunstyrelsens beslut § 62 2021-03-16



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-03-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkande

Johan Nordin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Utbildningsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

För kännedom

Avdelningen för strategi och uppföljning



Energi- och klimatstrategi 2030
Ale kommun

Antagen av kommunfullmäktige: 2021-03-29 § 105
Ansvarig sektor: Sektor kommunstyrelsen 
Ikraftträdande: 2021-03-29  
Giltighetstid: Gäller till och med år 2030  
Revideras: Senast fyra år efter ikraftträdande  
Diarienummer: KS-SOU.2020.504
Ansvarig handläggare: Utvecklingsledare, kommunstyrelsen
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Inledning
Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna 
möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimat-
förändringar, rent vatten, hälsa och hållbar ekonomisk tillväxt.

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar 
och använder fossil energi. Mer kraftfulla åtgärder krävs för att påskynda omställningen till ett mer 
hållbart energisystem globalt.

Efterfrågan på energi väntas öka med 37 % till år 2040 enligt International Energy Agency. Sam-
tidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och många har endast träkol som 
energiresurs för matlagning, vilket dessutom är ett stort miljö- och hälsoproblem framförallt för 
kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor ut-
maning för fattigdomsbekämpning.1

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution 
och användning av energi i varje kommun. Den ska säkerställa att energitillgången tryggas på kort 
och lång sikt och att energihushållning främjas. Planen avser både kommunen som geografiskt 
område och kommunen som verksamhetsutövare. Syftet var från början att lagen skulle vara ett 
verktyg i omställningsarbetet från 1970 talets oljeberoende och för energieffektiviseringsarbetet. 
Kommuner har idag en mer strategisk roll att inom kommunens ansvarsområden minska klimat-
påverkan exempelvis genom att planera för bebyggelse, infrastruktur och avfallshantering.

Strategins upplägg
Denna energi- och klimatstrategi behandlar de utmaningar vi står inför i Ale. Den är indelad i tre 
delar där den första delen presenterar de övergripande målen och de strategiska riktningarna för Ale 
som kommun och geografiskt område. 

I del två presenteras hur genomförandet och uppföljningen av strategin ska gå till.

I den tredje och sista delen redogörs för den energianvändning vi har i Ale och världen och vilka 
koldioxidutsläpp som energianvändning och produktion av varor genererar. Här presenteras även 
de globala, nationella och regionala mål som Ale kommun har att förhålla sig till.

Miljöbedömning
Enligt 6 kap. miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras när kommuner och myndigheter 
tar fram planer och program. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande 
så att en hållbar utveckling främjas. Avgörande för ifall energi- och klimatstrategin kräver en mil-
jöbedömning är om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen är att energi- 
och klimatstrategin på sikt kommer att påverka miljötillståndet positivt och därför inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning bedöms därför inte krävas.

En bedömning av hur strategins fokusområden integrerar med de globala målen finns beskriven 
efter varje fokusområde.

1 Globala målen, www.globalamalen.se.
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Sammanfattning
Nulägesbeskrivning
Globalt sett ökar energianvändningen och andelen fossil energi utgör nästan 80 % av den totala 
energitillförseln. Även växthusgasutsläppen ökar globalt. Halten av koldioxid i atmosfären har ökat 
med 40 % och den globala medeltemperaturen har ökat med 1,1 grad sedan förindustriell tid.

Beräkningar av växthusgasutsläppen i Sverige görs på olika sett. De utsläpp som sker inom Sveriges 
geografiska gränser, de territoriella utsläppen, har minskat med 26 % mellan 1990 och 2016 och 
ligger i linje med genomsnittet för EU som helhet. De utsläpp som omfattar svensk konsumtion 
oavsett var i världen de sker, de konsumtionsbaserade utsläppen, har däremot varit relativt stabila.

Mål och riktningar
Ale har två övergripande mål:

• Växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030 från år 1990.
• Senast 2045 ska Ale kommun inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

För att nå de övergripande målen har fyra fokusområden för klimatarbetet identifierats. Inom res-
pektive fokusområde finns en angiven riktining för arbetet till år 2030:

• Hållbara transporter 
Riktning: Utsläppen från transporter genererade av Alebor och Aleverksamheter ska minska 
med 80 % jämfört med 1990-års nivåer.

• Klimatsmart och hälsosam mat 
Riktning: Minska vår konsumtion av mat som genererar stora utsläpp av klimatpåverkande ga-
ser samt minimiera den mat som slängs i onödan.

• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 
Riktning: Utsläppen av växthusgaser från konsumtion av invånare och organisationer i Ale 
kommun ska, oavsett var i världen de sker, minska med 30 % jämfört med 2010. Avfallsmäng-
derna ska minska enligt gällande avfallsplan.

• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 
Riktning: Bostäder och lokaler i Ale ska ha en fossilfri energianvändning och ha en god energi-
effektivitet utifrån byggnadernas ålder och typ. Klimatpåverkan från byggskedet ska vara så låg 
som möjligt utifrån bästa möjliga teknik.

Arbetet inom samtliga fokusområden ska bedrivas inom de fyra arbetssätten: Föregångare, Klimats-
mart planering, Attraktiva samhällen och Innovationer.

Genomförande och uppföljning
Det är varje nämnd som ansvarar för att det finns ett aktuellt och kraftfullt genomförandearbete 
inom sektorn. Nämnderna ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan samt för att inte ta mot-
stridiga beslut till strategins mål och riktingar. Uppföljning kommer att ske i den ordinarie uppfölj-
ningen i års- och delårsredovisning.
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Del 1 - Mål och riktningar

Ale har två övergripande målsättningar för energi- och klimatarbetet. Målsättningarna är förenliga 
med Västra Götalands regionens och Sveriges klimatmål. För att nå de övergripande målen har fyra 
fokusområden och riktningar för arbetet pekats ut. För att nå verklig framgång med arbetet inom 
de fyra fokusområden ska fyra olika arbetssätt användas: 

• Vi ska vara föregångare, kommunen ska göra mer än andra för att visa vägen

• Vi ska klimatplanera våra samhällen för framtidens samhällsstruktur

• Vi ska skapa attraktiva samhällen, att underlätta en klimatsmart livsstil

• Vi ska hitta innovationer och nya angreppssätt

Ales övergripande mål
Ales två övergripande målsättningar är:

Växthusgasutsläppen ska 
minska med 80 % till år 

2030 från år 1990.

Senast 2045 ska Ale kom-
mun inte ha några nettout-
släpp av växthusgaser till 

atmosfären.
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Fokusområden och riktningar
1. Hållbara transporter
Totalt sett står transporter för en tredjedel av utsläppen i Ale. För att transportsektorn ska bidra 
till de nationella och regionala målen om ett fossiloberoende krävs nya och kraftfulla åtgärder. 
Det är viktigt med effektivare vägfordon, fartyg och flygplan samt ökad andel förnybar energi. 
Utredningen Fossilfrihet på väg (Statens offentliga utredningar 2013:84) pekar dock på att vi utö-
ver detta även behöver arbeta för ett minskat transportbehov, ökad transporteffektivitet och ökad 
användning av kollektivtrafik för att nå klimatmålen. En förutsättning för detta är bland annat en 
förändrad stads- och infrastrukturplanering. Tillgängligheten behöver i större utsträckning lösas 
genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla. 

Godstransporterna behöver bli effektivare och hållbarare. Trenden med ett ökat långväga resande 
med flyg för semester och tjänsteresor behöver brytas med klimatsmarta lösningar. Den starka for-
donsindustrin i Västra Götaland samt den fordonsrelaterade forskningen ger unika förutsättningar 
för att regionen ska kunna ligga i frontlinjen för omställningen av transportsektorn. Att minska 
trafikens klimatbelastning bidrar även positivt till flera andra miljömål liksom till folkhälsomålen. 
Genom att främja möjligheter att gå och cykla samt öka möjligheten att åka kollektivt kan även 
tillgängligheten förbättras för många samhällsgrupper, exempelvis för barn, ungdomar och äldre. 
Hållbara transporter är en stor utmaning då vi har skapat samhällen och livsstilar där bilen i många 
fall är det enda transportmedel som uppfyller alla behov. För att nå den minskning av utsläpp från 
transportsektorn som vi behöver nå måste vi både minska utsläppen per transport och minska 
mängderna transporter. Vissa framsteg har Ale kommun gjort och aktiviteter har påbörjats eller 
genomförts som:

• Elbussar som tätortsnära kollektivtrafik
• Miljöfordon i vår egen fordonspark
• Elcyklar i fordonsparken

 Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030. 

Utsläppen från transporter genererade av Alebor och Aleverksamheter  
ska minska med 80 % jämfört med 1990-års nivåer.

Hur kan vi uppnå målen?
Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer pre-
senteras exempel på hur vi kan uppnå målen:

Föregångare
Kommunen kan vara en föregångare genom att:

• Minska antalet tjänsteresor med bil genom att övergå till cykel, kollektivtrafik och resfria möten.
• Välja förnybara och fossilfria bränslen till vår fordonsflotta. 
• Engagera sig i rollen som arbetsgivare och införa incitament för att anställda ska resa till arbetet 

med lägre klimatpåverkan. 
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• Lyfta frågor om hur och varför vi bör resa hållbart i skolundervisningen.

Klimatplanering
I samhällsplaneringen finns utrymme att planera för klimatsmarta liv, exempelvis så att gång 
och cykel är reella alternativ. Det är också viktigt hur vi planerar och använder vår mark, för 
rörelse eller till parkering.

Attraktiva samhällen
Ett attraktivt samhälle för minskad klimatpåverkan är ett samhälle där det är lätt att göra rätt. Val 
av resesätt är till stor del, en fråga om beteende och livsstilsval som inte alltid är medvetet grunda-
de. För ett attraktivt hållbart samhälle behöver alla aktörer, lagstiftare, kommuner, organisationer 
och individer bidra. Kommunen kan påverka för att lättare göra rätt genom att alltid sätta barnen 
i fokus så samhället är tryggt och tillgängligt för barn att röra sig fritt i. Vi kan genomföra riktade 
insatser för barn för att öka andelen som tar sig själva till skola och aktiviteter med cykel, kollektiv-
trafik eller till fots. Vi kan också genomföra aktiviteter och ha rådgivning till medborgarna för att 
öka kunskap kring olika transportmedels fördelar och nackdelar.

Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva 
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och 
ha ögonen öppna för innovationer.

Ekonomiska konsekvenser
Ett samhälle med prioriterad gång-, cykel- och kollektivtrafik bidrar till en bättre hälsa hos be-
folkningen då människor rör mer på sig och att luftkvalitén förbättras. Detta leder till en friskare 
befolkning med färre sjukdagar.

Anläggning av infrastruktur för gång och cykel kostar mindre än för bilar. Ytor i orterna kan även 
användas mer effektivt eftersom ett minskat bilresande medför ett minskat behov av parkeringsytor. 

Omställningen till förnyelsebara drivmedlen kan gynna en lokal ekonomi eftersom dessa kan pro-
duceras lokalt. I omställningen till en fossilfri och förnyelsebar fordonsflotta internt i kommunen är 
det viktigt att inte låsa fast sig i en form av drivmedel. Dels för att teknikutvecklingen går fort men 
också för att inte fordonen ska bli stående vid någon form av samhällskris. Vad gäller kostnaderna 
är exempelvis eldrift inte dyrare än diesel- eller hybriddrift, inklusive service, skatt, försäkring, 
drivmedel och leasing.

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen 
Generellt kommer förändringar till mer hållbara transporter bidra till mål 7 Hållbar energi för 
alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion och mål 
13 Bekämpa klimatförändringarna. Sannolikt bidrar förändringen också till mål 3 God hälsa och 
välbefinnande för att en övergång till gång och cykel bidrar till att människor rör på sig mer. Även 
övergången från bil till kollektivtrafik innebär oftast lite längre sträckor att gå.

Ett minskat resande med fossila transporter minskar föroreningar med avgaser och spill/olyckor 
med bränslen och oljor vilket leder till mindre föroreningar i naturen, vattendrag och i havet och 
bidrar till mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, mål 14 Hav och marina resurser och mål 15 Eko-
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system och biologisk mångfald. Minskade avgaser bidrar också till folkhälsan.

Risker för målkonflikter finns bland annat vid kommersialisering av ny teknik, exempelvis el-
bilsbatterier som innehåller metaller som bryts i konfliktdrabbade områden. Oftast sker denna 
mineralbrytning med relativt primitiva metoder vilket innebär en sämre arbetsmiljö och större mil-
jöpåverkan än nödvändigt och berör då mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 
mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Målkonflikter kan också bli aktuellt när biobränslen 
ersätter fossila bränslen i en större skala. Råvaror till biobränslen behöver växa någonstans och med 
stor efterfrågan är risken att biobränslen får ett högre värde och konkurrerar ut matproduktion som 
skulle kunna få effekter på Mål 2 Ingen hunger. Risker finns också för konkurrens om mark för 
träproduktion som byggråvara eller exploatering av natur.
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2. Klimatsmart och hälsosam mat
Utöver att minska fossila utsläpp behöver vi minska matkonsumtionens påverkan på klimatet. Att 
minska det omfattande matsvinnet är en viktig del i arbetet för klimatsmart mat. Cirka en tredjedel 
av all mat som produceras slängs eller förstörs idag.

Sverige är idag beroende av import och behöver öka vår självförsörjandegrad för att stå emot de 
framtida utmaningar som ett förändrat klimat medför och kriser som exempelvis pandemier och 
konflikter. Utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk skulle ge minskad negativ klimat- och 
miljöpåverkan, samt bidra till arbetstillfällen på landsbygden. Svensk animalieproduktion i form 
av exempelvis betesdjur ger många mervärden som till exempel biologisk mångfald. En hållbar 
konsumtion av kött motsvarar de nivåer som konsumerades på 1990-talet. En ökad konsumtion av 
livsmedel med lägre klimatpåverkan skulle även innebära hälsofördelar, i enlighet med de nordiska 
livsmedelsrekommendationerna.

Vissa framsteg har Ale kommun gjort och aktiviteter har påbörjats eller genomförts som exempelvis:

• Kostenheten arbetar aktivt med att minska matsvinnet och att göra klimatsmarta inköp. De in-
går i ett projekt med RISE vars syfte är att minska utsläppen av koldioxid med 20 % till år 2020. 

• För Aleborna finns det från och med 2019 möjlighet för alla att sortera ut matavfall.

 Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030. 

Minska vår konsumtion av mat som genererar stora utsläpp av  
klimatpåverkande gaser samt minimera den mat som slängs i onödan.

Hur kan vi uppnå målen?
Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer pre-
senteras exempel på hur vi kan uppnå målen:

Föregångare
Kommunen kan gå före genom att:

• Ha koll på och sänka de utsläpp som den mat kommunen serverar genererar 
• Minimera matsvinnet inom kommunens kostverksamhet
• Lyfta matproduktionens miljöpåverkan i skolundervisningen

Klimatplanering
Jordbruksmarkens olika värden behöver lyftas fram i samhällsplaneringen, framförallt i översikts-
planen. Jordbruksmarkens höga värden behöver även medvetandegöras för inblandande parter i 
bygglovsprocesser främst utanför detaljplan.

Attraktiva samhällen
I en klimatsmart livsstil, ur ett matperspektiv, slänger man nästan ingen mat och äter en mindre 
andel kött. Råvaror som väljs är utifrån säsong.

En bra sak är att gynna och verka för mer stadsodling, att odla i grönområden inne i tätorterna, 
mellan lägenhetshus, skolor och villakvarter. Stadsodling ger ett litet stöd till livsmedelsförsörjning-
en och därmed till livsmedelssäkerheten. Det ger också många andra fördelar som mer grönska i 
tätorten, mer blomster till pollinerande insekter och det finns sociala fördelar med att ge människor 
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utan egen trädgård möjlighet att odla.

Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva 
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och 
ha ögonen öppna för innovationer.

Ekonomiska konsekvenser
Att minska matkonsumtionens påverkan på klimatet medför en del positiva ekonomiska effekter. 
Kommunens kök har från den senaste mätningen år 2019 till 2020 minskat livsmedelssvinnet med 
3% vilket innebär minskade kostnader med ungefär 500 000 kronor.  

I kökens menyplanering har man förändrat maträtterna för att bli mer klimatsmarta, med närings-
riktighet, samma ekonomiska förutsättningar och att de ska vara omtyckta. I genomsnitt har kli-
matpåverkan av maten som serveras i skolan i alternativrätt 1 sänkts från 1,39 till 1,06 CO2/portion 
och i alternativrätt 2 från 0,69 till 0,44 CO2/portion. Man ser ingen förändring i ekonomin. 

I framtiden beräknas den svenska jordbruksmarken bli mer värdefull än idag. Globala klimatför-
ändringar såsom havsnivåhöjningar, torka, extremväder och ökenspridning, minskar tillgången på 
jordbruksmark i många länder. Samtidigt kan Sverige få bättre odlingsklimat. Ökad efterfrågan 
på mat och biodrivmedel ökar jordbruksmarkens värde, både ur ett ekonomiskt-, socialt- och livs-
medelsförsörjningsperspektiv. För att långsiktigt trygga svensk livsmedelsförsörjning i händelse av 
kris bör det finnas en balans mellan import och export av jordbruksvaror och livsmedel. Vi är idag 
självförsörjande till ca 50%. Jordbruksmarken är av stor vikt för hela landsbygdens ekonomi och ut-
veckling, inte bara för utpräglade lantbruksföretag. Att återställa jordbruksmark tar tid och är dyrt. 
Det kostar minst 100 000 kronor per hektar och flera decennier senare, ger nyodling fortfarande 
inte lika goda skördar som äldre åkermark.2

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen 
Andel jordbruksmark minskar idag och Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel är låg, cirka 50 
%. Med ökade priser på mat och ökad konkurrens är det viktigt att vi möjliggör för lantbrukare att 
kunna ställa om och försörja sig på ett hållbart jordbruk, detta för att bidra till en mer hållbar eko-
nomisk tillväxt även på landsbygden vilket bidrar till mål 8 Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk 
tillväxt. Samtidigt som jordbruksmark minskar ökar behovet av bostäder och annan exploatering, 
med ökad konkurrens om marken är det därför viktigt att vi nyttjar marken på ett effektivt sätt för 
att uppnå mål 11 Hållbara städer och samhällen och för att inte skapa målkonflikter. 

Genom att äta mer växtbaserad och ekologisk mat i säsong bidrar vi till mål 13 Bekämpa kli-
matförändringarna och mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt till mål 3 God hälsa och 
välbefinnande bland annat med mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att välja svenskt 
naturbeteskött bidrar vi till mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 3 God hälsa och 
välbefinnande genom minskad antibiotikaanvändning.

Globalt sett är en växtbaserad kost mer resurseffektiv, idag används största delen av vår jordbruk-
smark till djurfoder, genom att odla grödor som kan ätas direkt av människorna har vi möjlighet att 
mätta fler människor på samma yta vilket är en viktig aspekt i mål 2 Ingen hunger.

2 Jordbruksverket, Jordbruksmarkens värden, 2015 
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3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
En allt större del av vår klimatpåverkan kommer från råvaror, material och produkter som vi pro-
ducerar och konsumerar, både lokalt och genom import av varor. I Ale kommer knappt hälften av 
växthusutsläppen från industrin, främst kemiindustrin. Det är angeläget med en ökad omställning 
från fossila till förnybara råvaror i dessa industrier. En ökad omställning erbjuder en unik möjlighet 
för Sverige att producera framtidens gröna kemikalier, drivmedel och produkter till gagn för tillväxt 
och export.

Mer än hälften av det vi konsumerar ger upphov till utsläpp i andra länder där produktionen sker. 
För både offentlig och privat konsumtion är textilier, möbler och inredning samt elektronik och för-
brukningsvaror exempel på resurskrävande varor. En övergång till en mindre materiell konsumtion 
där tjänster och upplevelser ger ökad livskvalitet är angeläget. Här finns möjligheter till västsvensk 
affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen. 

Räknat på konsumtionsbaserade utsläpp står offentlig verksamhet för 37 % av alla utsläpp från allt 
som konsumeras i Sverige. Samtidigt skapas det i snitt 467 kg avfall/person år. 

För Ale som organisation har både upphandling och inköparen viktiga roller och det handlar både 
om beslut om vilka produkter eller tjänster som ska köpas och om vi behöver köpa in alls.

Vissa framsteg har Ale kommun gjort och aktiviteter har påbörjats eller genomförts som:

• ger minskade engångsartiklar i äldreomsorg och lokalvård
• syftar till att följa upphandlade avtal bättre
• ska ge cirkulära flöden av inventarier, att begagnade och renoverade möbler är ett alternativ vid 

nyinköp
För fortsatta och större framsteg behöver Ale kommun fortsätta med denna typ av åtgärder.

För invånarna är en stor utmaning att konsumtionsvanor är livstilsmarkörer. Med en ökad inkomst, 
vilket många får under livets gång och ökat antal år på arbetsmarknaden, är det svårt att inte också 
öka utsläppen som konsumtionen ger upphov till.

 Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030. 

Utsläppen av växthusgaser från konsumtion av invånare och organisationer i Ale  
kommun ska, oavsett var i världen de sker, minska med 30 % jämfört  
med 2010. Avfallsmängderna ska minska enligt gällande avfallsplan.

Hur kan vi uppnå målen?
Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer pre-
senteras exempel på hur vi kan uppnå målen:

Föregångare
Kommunen kan gå före genom att:

• Se över och minska mängden engångsartiklar där det är möjligt
• Återanvända möbler och andra inventarier
• Källsortera avfallet
• Beakta klimatpåverkan vid upphandling och inköp
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• Lyfta konsumtionens miljöpåverkan i skolundervisningen (inom ramen för läroplanen)

Klimatplanering
Vid planering och byggprojektering behöver det beredas plats för källsortering och lokaler för de-
lande, reparation och liknande.

Attraktiva samhällen
Underlätta och skapa möjligheter för delandet av varor och tjänster, exempelvis nyttja bibliotek för 
ökade delningstjänster. Nudging är en metod som innebär att kombinera psykologi och design för 
att göra det lätt att göra rätt utan att använda lagar, förbud eller ekonomisk kompensation.

Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva 
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och 
ha ögonen öppna för innovationer.

Ekonomiska konsekvenser
Att minska konsumtionen av varor och genererat avfall har direkt positiva ekonomiska effekter. 
I exempelvis projektet Resurssmarta äldreboenden minskades antalet engångsartiklar till förmån 
för flergångsartiklar. Göteborgs Stad är initiativtagare till det ursprungliga pilotprojektet som ge-
nomfördes på äldreboendet Sekelbo. Genom ändrade rutiner och inköpsvanor minskade de årliga 
kostnaderna kopplade till inköp och avfallshantering med 143 000 kr.

Genom att arbeta för att öka antalet delningstjänster som erbjuds invånarna kan även den privata 
ekonomin påverkas positivt.

Många organisationer och arbetsplatser har börjat arbeta med cirkulära möbelflöden. Beräkningar 
från enskilda miljöer pekar på att den ekonomiska potentialen för enskilda lokaler som kontor och 
andra lokaler är stor: 

• Lokalanpassningar av IVL:s kontor i Göteborg och Stockholm ledde till minskade projektkostna-
der på mellan 1,4 och 1,9 miljoner kronor per kontor.

• Flytt och utvidgning av ett kontor på RISE till 100 anställda och 1 600 kvm, där möbler flyttades 
med eller köptes begagnade, gav en besparing på 850 000 kronor relativt nyköp.

• Exempelkontor beräknad av IVL med 170 anställda och en storlek på 2 000 kvadratmeter, där 
åtta vanligt förekommande kontorsprodukter återbrukades i stället för nyköp visade på en bespa-
ring om 2 miljoner kronor.

Att ställa höga klimatkrav i upphandling skulle i vissa fall kunna innebära en ökad kostnad. Detta 
beror helt på vilken produkt/tjänst upphandlingen gäller och vilken nivå av krav som ställs. Ett 
ställningstagande till de ekonomiska konsekvenserna behöver därför tas i varje enskild upphand-
ling.

Arbetet med fokusområdet bedöms ha många positiva ekonomiska effekter då nyinköp och avfalls-
mängder minskar. Dock medför arbetet kostnader i form av arbetstid. Kostnaderna för detta är svå-
ra att beräkna men det finns idag många goda exempel från andra kommuner att hämta kunskap 
ifrån vilka kan minska den egna arbetsinsatsen.
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Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen
Produktion av varor och tjänster är ett brett område och att övergå till förnybara råvaror och bränslen 
och göra produktionen mer resurseffektiv bidrar till många av de globala målen. En övergång från 
materiell konsumtion till tjänster och upplevelser ger ökad livskvalitet samtidigt som det skapar 
möjligheter till västsvensk affärsutveckling, nytänkande entreprenörskap och nya arbetstillfällen. 
Fokusområdet bidrar därmed till många av de globala målen.
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4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
Det behöver byggas många nya bostäder framöver, i hela Västra Götalands län måste bostadsbyg-
gandet öka med cirka 60 %. Samtidigt står många bostäder inför ett omfattande renoveringsbe-
hov. Det är viktigt att det finns lösningar för att möta dessa behov utan att riskera den ekologiska, 
ekonomiska och sociala hållbarheten. Genom att reducera klimatpåverkan från material och bygg-
process samt prioritera energieffektiva och flexibla bostäder och lokaler kan vi vara föregångare för 
klimatsmarta lösningar. Att bygga i trä är också ett sätt att lagra kol. Ur hälsosynpunkt är det vik-
tigt att skapa sunda bostäder och lokaler där hänsyn tas till giftfri och i övrigt god inomhusmiljö.

I jämförelse med industri och transport har uppvärmning och drift av bostäder och lokaler en hög 
andel förnyelsebar energianvändning. Bostäder och lokaler står för ca en tredjedel av energianvänd-
ningen men endast ca 5 % av koldioxidutsläppen. Fokus i klimatarbetet behöver ligga på byggna-
tion och renovering snarare än drift av fastigheter. 

I Ale har vi i många år arbetat med energieffektivisering i våra fastigheter samt att utfasa fossila 
bränslen. Utmaningen framåt är framför allt att bygga nytt med material och med tekniker som 
sänker klimatpåverkan ytterligare. Det är också en utmaning att ytterligare förbättra våra fastighe-
ters energiprestanda och att möta ett ökat kylbehov med energieffektiva lösningar.

Den stora andelen byggnader ägs av privatpersoner eller mindre företag. Dessa fastighetsägare kan 
nås med information och råd av energi- och klimatrådgivningen. Energi- och klimatrådgivningen 
fyller en viktig funktion för att höja kunskapen bland småhusägare och lokala företag.

 Ales riktning till 2030. Vad som behövs för att nå Parisavtalet och Klimat 2030. 

Bostäder och lokaler i Ale ska ha en fossilfri energianvändning och ha en god 
energieffektivitet utifrån byggnadernas ålder och typ. Klimatpåverkan från 

byggskedet ska vara så låga som möjligt utifrån bästa möjliga teknik.

Hur kan vi uppnå målen?
Uppdelat på arbetssätten Föregångare, Klimatplanering, Attraktiva samhällen och Innovationer pre-
senteras exempel på hur vi kan uppnå målen:

Föregångare
Kommunen kan gå före genom att

• Bygga klimatsmarta lokaler sett till hela livscykeln
• Ha en effektiv lokalresurshantering
• Våga testa nya cirkulära lösningar vid ny- och ombyggnationer, både i byggprocess och inredning

Klimatplanering
Vid planering av nya områden är det viktigt att ge förutsättningar för ett hållbart byggande genom  
att exempelvis skapa ytor och lokaler som kan vara multifunktionella och användas till många olika 
saker.

Där det är möjligt kan kommunen också ställa krav på exploatörer att bygga klimatsmart.

Attraktiva samhällen 
Kommunens energi- och klimatrådgivning har en viktig roll i att stödja och sprida kunskap om  
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energianvändningen i invånarnas egna bostäder och lokaler.

Innovationer
Vi behöver våga testa nya angreppssätt, nya tekniska lösningar och nya arbetssätt. Vi kan behöva 
ändra systemen som vi verkar inom och då måste vi våga kliva utanför våra invanda mönster och 
ha ögonen öppna för innovationer.

Ekonomiska konsekvenser
En livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscy-
kel. Det finns många fördelar med att göra en LCA för byggnader men det medför också kostnader. 
För att göra en LCA krävs ett beräkningsverktyg och data. Tillgången till mjukvara och databas 
kan antingen vara gratis eller förknippad med en viss kostnad, men huvudsakligen är det arbetsti-
den som kostar. Tidsåtgången är dock svår att uppskatta, eftersom många olika aspekter påverkar. 
Klart är att den största tiden går åt till datainsamlingen.

Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration 
vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av 
en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader 
vid uppförande.

Boverket har på uppdrag av regeringen lämnat ett förslag till lag- och förordning om klimatde-
klaration av byggnader. En klimatdeklaration innebär att man beräknar utsläpp av växthusgaser 
från byggskedet för byggnaden som ska uppföras för att sedan deklarera detta som byggnadens 
klimatpåverkan. Byggskedet omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på 
byggarbetsplatsen och transporter. Den uppskattade kostnaden för att upprätta en klimatdeklara-
tion för en byggnad varierar mellan 20 000-90 000 kr beroende på vilken byggnad det gäller. Om 
kompetensen att göra deklarationen finns inom organisationen kan kostnaden bli lägre.

Det finns inte något gränsvärde för högsta tillåtna klimatpåverkan när reglerna föreslås införas den 
1 januari 2022. Eventuellt kommer gränsvärden att införas längre fram. Boverket föreslår i sitt för-
slag till tidplan att gränsvärden införs 2027.

Kostnaderna för att införa klimatkrav i ett livscykelperspektiv är som sagt svåra att beräkna och 
beror på vilken kravnivå man väljer att lägga sig på. I Göteborgs Stad byggs just nu förskolan Hop-
pet, en helt fossilfri förskola. Projektet är pågående och några ekonomiska resultat finns därmed 
inte att tillgå ännu. Byggnationen kräver dock utredningar och expertkompetens utöver det vanliga 
samt resurser för att kommunicera projektet. Produkter i små serier är oftast lite dyrare än de som 
sedan länge har en bred marknad. Vissa material kommer säkert vara dyrare på grund av ett annat 
innehåll eller tillverkningssätt. Andra material blir säkert billigare. En aspekt som de tittar på är att 
minska mängden material och produkter. Det skulle i så fall ge både en klimatmässig och ekono-
misk vinst. Projektet kommer troligtvis att få ta en omställningskostnad vilket är rimligt. En ram 
för projektet är dock att det ska vara ekonomiskt rimligt på sikt så att det ska vara ett alternativ för 
all byggnation i framtiden.

Synergier och konflikter i förhållande till de globala målen 
Energieffektivisering är bra, med en lägre energianvändning får fastigheten lägre driftskostnader. 
All energiproduktion har någon form av påverkan och även om den ser olika ut för olika energikäl-
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lor så bidrar energieffektivisering direkt till mål 7 Hållbar energi för alla, 13 Bekämpa klimatför-
ändringarna och 15 Ekosystem och biologisk mångfald, indirekt till flera till.

Vid val av klimatsmarta byggmaterial kan konflikter uppstå med mål 8 Anständiga arbetsvilkor 
och ekonomisk tillväxt om material som produceras lokalt väljs bort till förmån för material som 
produceras i andra länder. Det skulle dock också ge möjlighet för nya industrier att växa fram vilket 
skulle främja mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

En viktig aspekt vid nybyggnationer är att man bygger för en varierad målgrupp. Att bo i sunda och 
klimatsmarta hus ska inte bli en klassfråga, en sådan utveckling kan bidra till att motverka mål 10 
Minskad ojämlikhet.
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Del 2 - Genomförande och 
uppföljning

Genomförande och uppföljning
Ale kommuns övergripande mål i denna energi- och klimatstrategi sträcker sig till år 2030. Under 
dessa år kommer genomförandearbetet behöva förnyas flera gånger för att anpassas till exempelvis 
gällande verksamhetsplan och budget, teknikutveckling och lagkrav.

Alla nämnder ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan för arbetet inom den egna sektorn i 
samband med ordinarie planering. Strategins mål och fokusområden ska integreras i sektorernas 
basverksamhet och utvecklingsarbete genom att förändra metoder och arbetssätt för en minskad 
klimatpåverkan. Det handlar om att integrerar klimatfrågan i allt arbete som pågår och att beslut 
tas i linje med denna strategi.

För att nå de regionala, nationella och internationella målen krävs samverkan över alla gränser, både 
inom kommunen och med andra samhällsaktörer. Målen är gränslösa och därför behöver även vi 
ändra de strukturer som vi verkar inom och våga testa nya arbetssätt och kliva utanför våra invanda 
mönster.

Sektor kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande uppföljningen. Varje nämnd följer upp sin 
handlingsplan och rapporterar till sektor kommunstyrelsen. Uppföljningen ska vara kvantitativ där 
möjligt och i övrigt kvalitativ. Sektor kommunstyrelsen sammanfattar nämndernas uppföljning 
och rapporterar varje år i kommunens ordinarie redovisning av verksamhetsplan i årsredovisning 
och delårsredovisning. 

Avdelningen för Strategi och uppföljning stödjer sektorerna i dialog kring planering och uppfölj-
ning av handlingsplanerna.
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Del 3 - Nulägesbeskrivning

Energianvändning och växthusgasutläpp
Läget för energianvändningen och klimatutsläppen idag och de trender vi ser globalt, nationellt och 
lokalt utgör förutsättningarna för vilka åtgärder vi behöver sätta in för att uppnå de mål som är satta 
globalt, nationellt och lokalt. Som en del i att ta fram denna energi och klimatstrategi gjordes 2017 
en energianvändningsinventering. Här presenteras delar ur den inventeringen och i nästa avsnitt 
presenteras de mål kommunen har att förhålla sig till.

Energianvändning i världen
Energibehoven globalt fortsätter stadigt att öka. Tillförseln av energi har totalt sett ökat runt 40 % 
sedan 1990. Världens energisystem är fortfarande helt beroende av fossila bränslen, 2014 stod kol, 
torv, oljeskiffer, olja och gas för runt 80 % av den globala tillförseln av energi.
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Diagram 1. Global tillförsel av energi per energislag (TWh), 1990-2014. Källa: Energiläget i siffror 2017, Energimyndigheten.

Globalt används runt 32 % av energin till industri, 30 % till transporter och 37 % till bostäder och 
service med mera. Fördelningen mellan olika sektorer är i princip oförändrade sedan 1990. Energi-
användningen är även ojämnt fördelad mellan länder och inom befolkningar.

Växthusgasutsläpp i världen
Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka globalt. I den femte rapporten (AR5, 2014) från IPCC 
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(intergovernmental panel on climate change) konstateras att den mänskliga påverkan på klimatet 
är tydlig.

År 2015 överskreds årsmedelvärdet för halten koldioxid i atmosfären 400 miljondelar för första 
gången sedan de globala mätningarna påbörjades. Halten av koldioxid har därmed ökat med 40 % 
sedan förindustriell tid.

I januari 2019 rapporterar SMHI att De senaste fyra åren har varit de varmaste i världen samtidigt 
som koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Det går att konstatera att många av de senaste 
20 åren har varit rekordår. De senaste fem åren har i snitt haft en medeltemperatur 1,1° högre än 
den förindustriella medeltemperaturen.3

Energianvändning i Sverige
Det svenska energisystemet är delvis baserat på förnybara energikällor som vatten, vind och biobränsle 
inom Sveriges gränser. En stor del av energitillförseln sker dock genom import som kärnbränsle för 
elproduktion i kärnkraftsreaktorer samt fossila bränslen som olja och naturgas till transportsystemet.

Den svenska elproduktionen baseras till stor del på vattenkraft och kärnkraft, men utbyggnaden av 
vindkraft har ökat stadigt och även användning av biobränsle för el- och värmeproduktion. 

Industrisektorn inom Sverige använder främst biobränsle och el, men även kol och olja. Energian-
vändningen inom transporter domineras av oljeprodukter i form av bensin och diesel, men även 
biobränsle. Bostäder och service använder främst fjärrvärme och el.

Växthusgasutsläpp inom Sverige
Årliga beräkningar för att följa upp Sveriges klimatpåverkan görs på tre olika sätt av Naturvårdsver-
ket. Ett sätt för att följa upp klimatmålen, och två kompletterande sätt för att belysa olika aspekter 
av vår klimatpåverkan.

Naturvårdsverkets definitioner

Territoriella utsläpp omfattar utsläpp som sker inom Sveriges geografiska gränser och används för 
att följa upp klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt. 

Produktionsbaserade utsläpp omfattar utsläpp från svenska företag och personer som skett både ut-
anför och innanför Sveriges gränser.

Konsumtionsbaserade utsläpp omfattar de utsläpp som svensk konsumtion orsakar i Sverige och an-
dra länder.

De territoriella utsläppen har minskat med 26 % mellan 1990 och 2016 och ligger i linje med ge-
nomsnittet för EU som helhet. Den långsiktiga utsläppsminskningen har framförallt skett sedan 
år 2003 och kan delvis förklaras av genomförda åtgärder (till exempel övergång till förnybar energi 
och energieffektivisering) och delvis av avstannad tillväxt inom industrin.4

De konsumtionsbaserade utsläppen har varit relativt stabila i Sverige, med undantag för konjunktur-
svängningar. Utsläppen motsvarar cirka 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år, att jämföra 

3 SMHI, nyhet från 11 januari 2019 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/

4 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-utslapp-och-upptag/
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med de territoriella utsläppen i Sverige som är ca 5 ton koldioxid per person.
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Diagram 2. Utsläpp av växthusgaser enligt tre olika beräkningsmetoder; territoriella, produktionsbaserade och konsumtionsba-
serade utsläpp 1990-2016. Källa: Naturvårdsverket.

Energianvändning i Ale kommun
Energianvändningen i Ale följer till stor del samma mönster som på den nationella nivån där in-
dustri, transporter och hushåll står för majoriteten av energianvändningen. Hushållens och trans-
porternas energianvändning har varit relativt oförändrade trots effektiviseringar per hushåll och 
fordon. Detta beror på att antalet bostäder och fordon har ökat i samma takt som energianvänd-
ningen har effektiviserats.
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Diagram 3. Energianvändningen i Ale och Sverige efter användningsområde år 2015, Ales energianvändning är mer industrido-
minerande än i Sverige i snitt. Källa: SCB och Göteborgs Energi.
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Diagram 4 till vänster. Energianvändningen i Ale efter bränsle år 2016. Källa: SCB, Göteborgs Energi och Miljörapport för Akzo Nobel 2017.

I diagram 3 jämförs energianvändare i Ale mot Sverige och det syns att industrin använder hälften 
all energi i Ale, jämfört i riket i stort där industrin står för cirka en tredjedel. 

Diagram 4 visar energianvändningen efter bränsletyp i Ale kommun år 2016. De flytande, icke-för-
nybara bränslena, främst bensin och diesel, står för 20 %. Medan gasen (32 %) förser kemiindustrin 
Nouryon (tidigare Akzo Nobel) i Bohus med naturgas för produktion av vätgas. I Bohus finns en 
naturgasledning från Stenungsund, via Kungälv, sedan 2005. I Ale är andelen fossila bränslen runt 
50 % av den totala energianvändningen inom Ale kommun, de som benämns naturgas och Flytande 
(icke förnybara) i diagram 4. Därtill har el och fjärrvärme till viss del fossilt ursprung.

Energitillförsel och energisäkerhet i Ale
Det finns ingen större energiproduktion i Ale. En mindre del av fjärrvärmen som används är också 
producerad i Ale kommun. Man kan också anta att ett visst uttag av ved ur skogen för uppvärm-
ning görs. Detta uppskattas vara i storleksordning en hundradel av all energi som används i Ale.

En tredjedel av energianvändningen är el och är beroende av fungerade eldistribution till kommu-
nen. Ungefär hälften kommer från olika fossila källor och kommer till Ale via gasledning eller de 
olika bensin/dieselleverantörerna som har tankstationer i kommunen och deras distributionssys-
tem. Fjärrvärmen som står för en tiondel av energianvändningen produceras i huvudsak i Göteborg, 
i Göteborgs Energis olika anläggningar, bland annat spillvärme från Sävenäs sopförbränning.

Det kan konstateras att kommunen inte har direkt rådighet över energitillförseln i kommunen 
utan är beroende av flertalet olika aktörer. Vid elbrist finns Styrel (styrning av el till prioriterade 
användare), Svenska Kraftnät kan beordra att delar av elnätet kopplas bort. Ale kommun och Ale 
El Ekonomisk förening är med i den planeringsprocess som Styrel innebär. Risk och sårbarhet vid 
problem med energitillförseln i kommunen behandlas djupare i Risk- och sårbarhetsanalys Ale 
kommun 2019–2022.
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Växthusgasutsläpp i Ale kommun
Utsläppen av växthusgaser har ökat sedan 1990. Utsläppen i Ale kommun är starkt kopplade till 
industrin och transporter, som tillsammans står för runt 80 % av utsläppen av växthusgaser. Ut-
släppen från transporter påverkas av trafiken på E45 som är en genomfartsled med många andra 
trafikanter än Alebor. De konsumtionsbaserade utsläppen sammanställs inte på kommunnivå och 
det är rimligt att anta att medel-Ale-bon har ungefär samma konsumtionsmönster som medelsvens-
ken med omkring 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år. 

Koldioxidbudget
Diagram 5 visar koldioxidutsläppen från det geografiska området Ale kommun samt hur mycket 
mer koldioxid som det finns utrymme att släppa ut för att hålla sig under 2-gradersmålet från Pa-
risavtalet.
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Diagram 5. Territoriella utsläpp för Ale kommun samt koldioxidbudget – det vill säga hur mycket mer koldioxid som det finns 
utrymme att släppa ut för att hålla sig under 2-gradersmålet från Parisavtalet. Källor: RUS emissionsdatabas, 2020-06-18 samt 
Koldioxidbudget 2020–2040 Västra Götalandsregion, 2019-05-31, Uppsala Universitet, Kevin Anderson, Jesse Schrage, Isak Stod-
dard, Aaron Tuckey & Martin Wetterstedt.
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Globala, nationella och regionala mål
FN: Agenda 2030 och Parisavtalet
Agenda 2030 med de 17 globala målen visar riktningen mot det hållbara samhället. För energi- och 
klimatområdet finns mål 7 Hållbar energi för alla och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna. 
Självklart är de övriga 15 målen också bidragande och får inte motverkas på vägen till det klimat-
neutrala och energieffektiva samhället.

Parallellt med Agenda 2030 har världens länder genom Parisavtalet beslutat att vi inte ska höja 
temperaturen mer en 2 ° helst inte mer än 1,5 °. IPCC, Intergovermental Panel on Climate Change, 
som sammanställer all forskning i världen om klimatet släppte hösten 2018 en rapport som utreder 
effekterna och möjligheterna för 1,5 ° och 2 °-målet.

    
Diagram 6. Grafer från IPCC:s senaste rapport. Källa: IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC 
Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission 
pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and 
efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufou-
ma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. 
Waterfield (eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp.

I diagram 6 illustrerar utsläppen globalt. Till vänster är den ackumulerade koldioxidhalten i at-
mosfären fram till idag och om de planar ut till 2055 (grått) respektive 2040 (blått). Till höger 
utsläppen per år fram till idag och vilka utsläppsminskningar som behöver göras för att nå de nivåer 
som visas i diagrammet till vänster. Blått innebär att vi med största sannolikhet landar under 1,5 ° 
uppvärmning och grått under 2 ° uppvärmning.

1,5 °-målet är svårt att nå. Konsekvenserna är högre vid 2 graders temperaturstigning än 1,5 grader 
men konsekvenserna är också högre vid 3 ° än vid 2,5 °, därför också gör alla insatser skillnad.
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Nationellt mål
Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 2017 antog riksdagen ett 
klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett 
klimatpolitiskt råd.

Sveriges regering har beslutat att Sverige ska bli det första välfärdsland utan nettoutsläpp av koldi-
oxid och andra växthusgaser. 

I Sverige har vi också 16 nationella miljökvalitetsmål, där nummer ett är begränsad klimatpåverkan. 

Regionala mål: Klimat 2030
Ale kommun har skrivit på det regionala initiativet Klimat 2030. Klimat 2030 är mål om att den 
västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030. Målet innebär att utsläppen av växthusga-
ser i Västra Götaland ska minska med 80 % till år 2030 från 1990-års nivå. Dessutom ska utsläp-
pen av växthusgaser från västsvenskars konsumtion, oavsett var i världen de sker minska med 30 % 
jämfört med 2010.

I Klimat 2030 arbetar man utifrån fyra fokusområden och fyra arbetssätt och denna energi- och 
klimatstrategi är upplagd på samma sätt. De fyra fokusområdena är:

• Hållbara transporter

• Klimatsmart och hälsosam mat

• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

De fyra arbetssätten är att:

• Vi ska vara föregångare, det vill säga kommuner och andra organisationer som skrivit på ska 
göra mer än andra för att visa vägen.

• Vi ska planera våra samhällen klimatsmart 

• Vi ska skapa attraktiva samhällen, att underlätta en klimatsmart livsstil

• Vi ska hitta innovationer och nya angreppssätt
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.51
Datum: 2022-04-11
Verksamhetsutvecklare Jeanette Liveland Colombo

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kultur- och fritidsnämnden

Ale kommuns Energi- och klimatstrategi 2030 - Kultur- och

fritids handlingsplan 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Kultur- och fritids handlingsplan för 2022
gällande Ale kommuns Energi- och klimatstrategi 2030.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har genom beslut på sitt sammanträde 2021-03-29, givit nämnderna för
utbildning, omsorg och arbetsmarknad, kultur- och fritid, service, samhällsbyggnad och
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram handlingsplaner för 2021 utifrån Ale kommuns
Energi-och klimatstrategi 2030. Ale kommuns övergripande mål i energi- och klimatstrategi
sträcker sig till år 2030. Fram tills 2030 kommer genomförandearbetet behöva förnyas flera
gånger för att anpassas till exempelvis gällande nämndplan och budget, teknikutveckling och
lagkrav. Sektor kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande uppföljningen.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan för arbetet med
energi- och klimatstrategin inom sektorn i samband med ordinarie planering. Kultur- och
fritids ledningsgrupp ansvarar för årlig uppföljning inför årsredovisning i IT-stödet stratsys.
Varje nämnd följer upp sin handlingsplan och rapporterar till sektor kommunstyrelsen. Sektor
kommunstyrelsen sammanfattar nämndernas uppföljning och rapporterar varje år i
kommunens ordinarie redovisning av nämndplan i årsredovisning.

För att nå de regionala, nationella och internationella målen krävs samverkan över alla

gränser, både inom kommunen och med andra samhällsaktörer. Handlingsplanen som sektor

kultur-och fritid tagit fram konkretiserar hur kultur och fritid kan bidra i det arbetet. Kultur-

och fritid har tagit fram konkreta aktiviteter inom de fyra fokusområden som Ale kommun

arbetat fram. Fokusområden är "Hållbara transporter", "Klimatsmart och hälsosam mat",

"Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster" och "Sunda och klimatsmarta bostäder

och lokaler". Både små och stora insatser räknas och alla kan bidra i strävan för att minska

klimatutsläppen.
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Åsa Turesson Jeanette Liveland Colombo

Interimchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Energi och klimatstrategi 2030 - Kultur- och fritids handlingsplan 2022

Energi- och klimatstrategi 2030 för Ale kommun

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-29

Tjänsteutlåtande, 2022-04-11

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunfullmäktige har gett uppdrag till samtliga nämnder genom beslut på sammanträde
2021-03-29, att för utbildning, omsorg och arbetsmarknad, kultur- och fritid, service,
samhällsbyggnad och kommunstyrelsen att ta fram handlingsplaner för 2021 för gällande
energi-och klimatstrategi 2030 för Ale kommun. Ale kommuns övergripande mål i energi-
och klimatstrategi sträcker sig till år 2030. Fram tills 2030 kommer genomförandearbetet
behöva förnyas flera gånger för att anpassas till exempelvis gällande nämndplan och budget,
teknikutveckling och lagkrav. Sektor kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande
uppföljningen.

Ekonomisk bedömning

Handlingsplanen förväntas inte medföra större ekonomiska förändringar, utan ryms inom
sektor kultur- och fritids budgetram.

Invånarperspektiv

Ärendet har positiv inverkan på invånarperspektivet. Klimatfrågan har stor betydelse för
framtida generationer. Ett förändrat klimat medför påfrestningar på alla hållbarhetsperspektiv.
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Hållbarhetsperspektivet

Ärendet bidrar positivt till den ekologiska hållbarheten. Klimatförändringarna har stor
påverkan på ekosystem och biologisk mångfald.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Respektive chef ansvarar för att planerade insatser genomförs som framgår i handlingsplanen.

Handlingsplanen kommer att följas upp i årsredovisningen för 2022 i IT stödet Stratsys.

Förvaltningens bedömning

För att nå de regionala, nationella och internationella målen krävs samverkan över alla

gränser, både inom kommunen och med andra samhällsaktörer. Handlingsplanen som sektor

kultur-och fritid tagit fram konkretiserar hur kultur och fritid kan bidra i det arbetet. Kultur-

och fritid har tagit fram konkreta aktiviteter inom de fyra fokusområden som Ale kommun

arbetat fram. Fokusområden är "Hållbara transporter", "Klimatsmart och hälsosam mat",

"Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster" och "Sunda och klimatsmarta bostäder

och lokaler". Både små och stora insatser räknas och alla kan bidra i strävan för att minska

växthusgasutsläppen.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(6) Dnr KFN.2022.52

Remiss från servicenämnden - Uppdaterad rapport

angående placering av ny F-6 skola i Nol Alafors

Beslut

Jäv

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Exempeltext: Namn efternamn (partibeteckning) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.)

Deltagande i beslut

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Yrkande

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Beslutsgång

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid yrkande: Om inget yrkande med ett nytt förslag eller tillägg tillkommer
och bara förslag från förvaltningens finns behövs inte beslutsgången skrivas ut.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Omröstning

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till ----.

Nej-röst för bifall till ----.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Med 15-ja röster mot 17-nej röster beslutar nämnden/kommunstyrelsen att
besluta enligt X förslag.

Tabellen läggs in under denna rubriken.)

Reservation

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Protokollsanteckning

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

För kännedom
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1 Uppdrag 

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ 

placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige 

den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten 

Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.  

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport 

förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med 

utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors. 

Utredningen ska därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022. 

2 Källor 

Statusbesiktning och byggnadsteknisk inventering av byggnader Nolskolan. NOBAB 

2020-04-22 

Himlaskolan – Statusbesiktning in- och utvändigt. NOBAB 2019-10-18 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Nolskolan, Ale kommun. Relement  

2020-01-27 

Merkostnader på grund av markförorening vid nybyggnation av skola, Nol, Ale kommun. 

Relement 2020-02-07 

Värdeutlåtande avseende fastigheten Ale Nol 2:234. Bryggan 2020-02-20 

Markundersökning Brandsbo 1:156 Nol. Golder Associates 2012-06-08 

Kompletterande provtagning och utvärdering före detta Tudorområdet, Nol COWI 2015-09 

Ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer, Ale kommun UBN.2019.226 

Rapport förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors 2020-09-08 

Behovsanalys för lokaler 2023-2032 utbildningsnämnden 210520 

Ale kommun skyfallskartering, DHI 2021-08-31 

Ale kommun – kultur i arv
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3 Bakgrund 

Antalet barn i Ale prognostiseras att öka både på kort och lång sikt. Detta beror framför allt på 

den planerade bostadsbyggnationen inom prognosperioden (fram till 2032). Dokumentet 

”Planerat bostadsbyggande Ale kommun” tas fram av planerings- och exploateringsenheten 

och ska ses som ett planeringsunderlag samt används som underlag till Ale kommuns 

befolkningsprognos. För 2022 kan man se en minskning av planerat byggande de kommande 

fem åren vilket också kan ses i befolkningsprognosen som inte kommer att redovisa en lika 

stor ökning som tidigare år. Årets befolkningsprognos redovisas i maj 2022.  

Enligt SCB var folkökningen nationellt under 2020 den lägsta sedan 2005. Under 2021 var 

ökningen större, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. Detta återspeglas naturligtvis 

även på Ale kommun. 

 

Figur 1 Beräknad utveckling 6-12 år. Källa: Befolkningsprognos 2021 

 

3:1 Beräkningsgrunder 
Beräkningarna utgår från fyra olika storlekar på skola, 500, 600, 700 elever och 800 elever i 

två plan. I Ale kommuns lokalförsörjningsplan har sektor kultur och fritid tagit med behovet 

av en fullstor idrottshall när ny skola bygg i Nol eller Alafors, varför även detta finns med i 

beräkningarna. Siffrorna är teoretiska beräkningar utifrån kvadratmeter och nyckeltal. 

Underlaget har inte behandlat trafikmatning eller belastning. De nyckeltal som har använts är 

en innemiljö beräknad med 10 kvadratmeter per elev och en utemiljö beräknad med antingen 

25 kvadratmeter eller 30 kvadratmeter per elev. I Ale kommuns ”Ramprogram för förskolans 

och skolans lokaler och miljöer” anges för utemiljö 30 kvadratmeter per elev i F-6, vilket 

också bygger på Boverkets rekommendationer. 

I angöring till skolan ingår utrymme för leveranser, renhållningsfordon, uppställningsplats för 

miljöhus samt parkering för föräldrarna vid lämning och hämtning av barn. 
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Utifrån ovan angivna grunder blir resultat av krav på markyta följande: 
 

Antal 

elever 

Kvadratmeter 

friyta 

Kvadratmeter 

markyta 
   

500 30 23 000 

600 30 26 500 

700 30 30 000 

800 30 33 500 
   

500 25 20 500 

600 25 23 500 

700 25 26 500 

800 25 29 500 
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4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Nol 

I Nol finns Nolskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna 

går därefter vidare till högstadiet på Da Vinciskolan. Nolskolan är uppdelad i fem permanenta 

byggnader. 2016, 2017 och 2019 kompletterades Nolskolan med paviljonger med tillfälligt 

bygglov 2021-05-21, 2021-05-23 och 2025-01-31, för att klara av att ta emot det antal elever 

som nu går på skolan.  Det finns 14 klassrum med 10 tillhörande grupprum. Teoretisk 

kapacitet är 350 elever. 

Ale kommun hyr Folkets hus lokaler som matsal för Nolskolan. Matsalen är uppdelad på plan 

1 och plan 2. 210 elever kan äta vid samma tillfälle.  

Avsaknad av hemkunskapssal medför att eleverna hänvisas till Kyrkbyskolan för 

undervisning i detta ämne. Även idrottshallens storlek är otillräcklig för Nolskolans behov 

och elever i årskurs 6 använder Ledethallen i Alafors för idrottsundervisning. 

Språkundervisningen sker på Himlaskolan. Paviljongerna har gjort att barnens utemiljö har 

minskat och det saknas yta för skolan att växa och för utemiljö.  
 

4.1.1 Tillgänglighet 

Nolskolan ligger inom 300 meter från både pendel och buss och har därmed mycket god 

tillgänglighet. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors och 413 mot Ryd. 

Det finns säkra gång- och cykelvägar mellan skola och stationen. 
 

4.1.2 Byggnadernas status 

I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i april 2020 konstateras att det krävs 

omfattande åtgärder av byggnaderna för att uppnå en sund inomhusmiljö i alla delar och för 

att byggnaderna ska ges en utökad livslängd. Dessutom bedöms byggnad B (idrottshall och 

slöjdsalar) och D (lektionssalar och vaktmästeri) sannolikt inte vara ekonomiskt försvarbart 

att renovera. 
 

4.1.3 Prognos Nolskolan 
Enligt den prognos och kapacitet som sektor utbildning redovisar i sin behovsanalys för 

lokaler 2023-2032 når skolan taket vad gäller antal elever 2024-2025.Ytterligare paviljonger 

går inte att placera på skolgården eftersom det då inte blir tillräcklig utemiljö kvar för 

eleverna. 

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Antal 

elever 

 

354 

 

351 

 

358 

 

380 

 

389 

 

400 

 

408 

 

413 

 

419 

 

425 

 

435 

Kapacitet -4 -1 -8 -30 -39 -50 -58 -63 -69 -75 -85 

Figur 2 Underkapacitet utifrån 350 elevplatser
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4.2 Alafors 

I Alafors finns Himlaskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Den 

teoretiska kapaciteten uppskattas till 215 elevplatser. Ledethallen i Alafors används för 

idrottsundervisning och våren 2020 iordningställdes även en lokal för undervisning i 

hemkunskap i Komvux intilliggande lokaler. 
 

4.2.1 Tillgänglighet 

Himlaskolan ligger inom 300 meter från busshållplats med säkra övergångar till skolan men 

cirka 2 kilometer från pendel. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors, 

413 Ryd och 414 Kollanda. Buss 403 har koppling till pendeltrafiken, i dagsläget är den dock 

främst anpassad för pendlare som pendlar ut från Ale och inte de som pendlar in.  
 

4.2.2 Byggnadernas status 

I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i oktober 2019 konstateras att för att uppnå en 

långsiktigt hållbar byggnad med rimlig livslängd och sunt inomhusklimat, krävs omfattande 

åtgärder av fasader, tak, fönster och stora delar av golvytorna. Verksamhet Fastighet har 

bedömt att Himlaskolan utifrån detta behöver avvecklas på sikt på grund av byggnadernas 

fysiska status. I nuläget gör fastighet bedömningen efter externt genomförda utredningar att 

skolan kan bedriva nuvarande verksamhet till och med 2023.  
 

4.2.3 Prognos Himlaskolan 
Enligt den prognos och kapacitet som sektor utbildning redovisar i sin behovsanalys för 

lokaler 2023-2032 når skolan taket vad gäller antal elever 2024-2025. 

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Antal 

elever 

194 202 222 244 257 277 291 305 315 321 323 

Kapacitet 21 13 -7 -29 -42 -62 -76 -90 -100 -106 -108 

Figur 3 Över/underkapacitet utifrån 215 elevplatser 

 

4.3 Ahlafors fria skola 

I Alafors finns Ahlafors fria skola, en friskola med elever från förskoleklass till årskurs 9. 

Ahlafors fria tar emot cirka 280 elever och elevantalet bedöms vara konstant över tid varför 

de inte räknats med i prognoserna för Nolskolan och Himlaskolan.
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5 Detaljplaner 

5.1 Detaljplan Nol 2:188, 2:194 

Nolskolan årskurs 1-6 är belägen på fastighet Nol 2:188. Gällande detaljplan är Plan 321. 

Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras 

till högst 6,5 meter. Inom gällande detaljplaneområde ligger även Folkets Hus. 

Årskurs F är belägen på fastighet Nol 2:194 och gällande detaljplan är Plan 326. Detaljplanen 

fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras till högst 5,0 

meter. Marken runtom befintlig byggnad är prickad och får inte bebyggas. 

5.2 Detaljplan Nol 2:228 

Hyreshusen vid Nolskolan är belägna på fastighet Nol 2:228 och gällande detaljplan är Plan 

321 som fastslår att området får användas för bostäder och handel. 

5.3 Detaljplan Nol 2:299, 2:234 

Vårdcentralen och Folkets Hus är belägna på fastigheterna Nol 2:299 och 2:234. Gällande 

detaljplan är Plan 326 som fastslår att området får användas till handel, centrumbebyggelse 

och allmänt ändamål. 

5.2 Detaljplan Ledet 1:1, Målje 1:93 

Himlaskolan årskurs F-6 är belägen på fastighet Ledet 1:1 och del av Målje 1:93. Gällande 

detaljplan är Plan 305. Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och 

byggnad får uppföras till högst 9,0 meter. 
 

5.3 Detaljplan Nol 2:145 

Nol idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145 och gällande detaljplan är Plan 322. 

Detaljplanen fastslår att området får användas som fritidsområde. 
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6 Markföroreningar 

6.1 Nolskolan 

I Nol räcker inte kommunens nuvarande skolområde till för en ny skola av den storlek som 

behövs. Kommunen äger Nol 2:188 där Nolskolan ligger, Nol 2:194 där förskoleklass 

bedrivs, Nol 2:232 som är bebyggd med ett bostadshus samt gatumark som tillhör Nol 2:178. 

För att skapa ett fullstort skolområde bedöms att fastigheterna Nol 2:228, Nol 2:299 och Nol 

2:234 behöver förvärvas. De två förstnämnda äger Alebyggen, den tredje äger Ale 

Folketshusförening. 
 

I anslutning till skolområdet har under 2018-2019 en större marksanering gjorts för att ta 

hand om blyföroreningar. Från den kunskap som kommit fram i det projektet vet vi att det 

finns blyföroreningar inom Nol 2:194 (förskoleklassen) och Nol 2:299 (vårdcentralen) som är 

byggda på ett gammalt fyllnadsområde. I den utredning som Relement Miljö Väst AB har 

genomfört 2020-01-27 framgår bland annat att nu utförda och tidigare undersökningar visar 

att det finns kraftigt blyförorenade fyllnadsmassor inom framför allt östra delen av 

skolområdet. 

 

6.2 Alafors 

I Alafors äger kommunen befintligt skolområde som omfattar delar av fastigheterna Ledet 1:1 

och Målje 1:93. Inga kända markföroreningar på området. 
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7 Studerade alternativ till ny grundskola F-6 

Med utgångspunkt från bekräftad status på befintliga skolbyggnader i Nol och Alafors 

rekommenderas att ersättningslokaler skapas för båda skolorna. Tre olika alternativ till ny 

grundskola F-6 i Nol eller Alafors har därför jämförts. 

7.1 Alternativ 1 Nol 

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun och dessutom förvärvas 

fastighet Nol 2:228 och Nol 2:299 som ägs av Alebyggen samt fastighet Nol 2:234 som ägs 

av Ale Folketshusförening. Den totala ytan blir då drygt 25 000 kvm. Under förutsättning att 

kommunen kan förvärva samtliga fastigheter skulle en skola i 2 våningar för 500 elever med 

en friyta om 30 kvadratmeter per elev kunna inrymmas på fastigheten. Med en friyta om 25 

kvadratmeter per elev kan även en skola i 3 våningar för 600 elever inrymmas. 

 

 
 

Kommentar: 

• I samband med denna rapports uppdatering har sektor service haft kontakt med berörda 

fastighetsägare (Ale Folkets Husförening och Alebyggen AB) och båda är positivt 
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inställda till en fördjupad dialog utifrån lösningsförslag i alternativ 1 Nol. Sektor service 

har även haft dialog med sektor samhällsbyggnad som också är positivt inställda till en 

förstudie av detta förslag. 

• En inlösen av ovanstående fastigheter (Vårdcentralen och Folkets Hus) kräver 

ersättningslokaler. Om lokalerna skapas med möjlighet till enkelt flexibel utformning kan 

fler- och mertidsutnyttjande av lokalerna erbjudas vilket samtidigt skulle innebära att 

behovet av ersättningslokaler eventuellt kan lösas genom att de införlivas i byggnaden.  

• En marknadsvärdering har utförts av Bryggan i februari 2020 där Folkets Hus 

marknadsvärde bedöms till 8,5 Mkr. När det gäller förvärv av den mindre fastigheten, ett 

hyreshus, uppskattas kostnaden till cirka 5 Mkr och den större, vårdcentralen, enbart 

markförvärv till cirka 15 Mkr. Därtill kommer kostnader för evakuering av vårdcentralen 

under sanerings- och byggnationstid vilket är svårbedömt och kräver vidare utredning om 

det skulle bli aktuellt. 

• Detaljplaneändring krävs för detta alternativ. 

• Marksanering krävs. 

• Såväl hyreshusen som två byggnader på nuvarande skolområde finns upptagna i Ale 

kommuns inventering över kulturhistorisk bebyggelse vilket kan ställa större krav vid 

eventuellt rivningslov.  

 

7.2.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. Tidplanen utgår från att 

detaljplaneändring och markinköp kan pågå parallellt. 
 

Aktivitet Tid 

Förstudie 3 månader 

Detaljplaneändring 26 månader 

Projektering inför sanering 7 månader 

Sanering inkl. projektering 24 månader 

Rivning befintliga byggnader 6 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total tid 96 månader (8 år) 

 

 

Då Nolskolans nuvarande kapacitet inte kommer att räcka till för hela tidsperioden, kommer 

elever att behöva evakueras till paviljonger på annan plats. Antingen evakueras del av 

elevantalet förutsatt att nuvarande skolbyggnader kan nyttjas fram till dess att ny skola står 

klar, eller så evakueras hela skolan. Möjligheten att nyttja nuvarande lokaler under hela 

sanerings- och byggnationstid behöver utredas vidare i en förstudie om alternativet väljs.
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7.2 Alternativ 2 Alafors 

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun med en yta om drygt 29 000 

kvadratmeter (avser skolområdet). Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93. Med en 

friyta om 30 kvadratmeter per elev kan en skola upp till 600 elever inrymmas. En skola för 

800 elever ger en friyta om 25 kvadratmeter per elev. 

 

 
 

Kommentar: 

• Ingen detaljplaneändring krävs 

• Alafors är bullerutsatt vilket innebär att åtgärder behövs för att få en acceptabel ljudnivå 

• Inga kända markföroreningar 

• Då Himlaskolan har bedömts utifrån nuvarande teknisk status kunna nyttjas till och med 

2023 behöver eleverna evakueras till paviljonger helt eller delvis fram till dess att ny 

skola kan tas i bruk.
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7.2.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. 

Aktivitet Tid 

Förstudie och projektering 15 månader 

Rivning befintliga byggnader 6 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total 51 månader (4,25 år) 
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7.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats 

Förslag att placera Nol-Alafors nya skola vid nuvarande placering av Nols idrottsplats har 

förts fram i olika forum och av den anledningen har sektor service valt att även studera detta 

alternativ. 

 

Nol Idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145 och gällande detaljplan är Plan 322 vilken 

fastslår att fastigheten får användas som fritidsområde. Fastigheten är på drygt 52 000 

kvadratmeter vilket gör att alla alternativen till skola kan inrymmas. 

 

 
Kommentarer: 

• Detaljplaneändring krävs 

• Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol 

• Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då 

intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde 

• Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel 

• Ökad belastning på Gallåsvägen. Trafikutredning behöver genomföras 

7.3.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. 
 

Aktivitet Tid 

Förstudie 3 månader 

Detaljplaneändring 26 månader 

Projektering 7 månader 

Nyproduktion 30 månader 
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Total tid 66 månader (5,5 år)* 

* Utöver ovanstående tidplan skall även tid läggas för etablering av ny idrottsplats utifrån val av 

placering.
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8 Evakueringar 

I dokumentet ”Grundskola i Nol/Alafors - Bedömning evakuering vid nyproduktion av skola” 

finns mer detaljerad information, nedan följer endast utdrag gällande bedömningar för 

respektive alternativ. 

8.1 Ny skola i Nol 

Att uppföra evakueringslokaler i moduler inom befintlig skolfastighet bedöms som 

ogenomförbart eller mycket svårt. Beslut om skolans storlek och förvärv av kringliggande 

fastigheter kan underlätta uppförande av moduler något men bedöms ändå som svårt på grund 

av Nolskolans höga elevantal. Samtliga risker behöver utredas i en förstudie.  

 

Extern evakuering till Himlaskolan bedöms i detta läge som genomförbart. Att upprusta dar 

av Himlaskolans lokaler kan vara ett alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En 

fördjupad analys och bedömning bör göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när 

behovsanalys är uppdaterad och beslut om lokalisering är taget. 

 

Dessutom tillkommer moduler för att möta det växande elevantalet. Då elevantalet är större i 

Nol innebär det troligtvis att elever från Nol de sista åren får evakueras till Alafors. 

8.2 Ny skola i Alafors 

Lokal evakuering bedöms som genomförbart. Att upprusta delar av Himlaskolans lokaler kan 

vara ett alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En fördjupad analys och bedömning bör 

göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när behovsanalys är uppdaterad och beslut 

om lokalisering är taget.  

 

Extern evakuering i fastigheten där Nolskolan är lokaliserad i dag bedöms inte kunna 

inrymma ytterligare moduler för evakuering av elever från Himlaskolan. 
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9 Kostnader ny grundskola F-6 

9.1 Investeringskostnader 

Uppskattade investeringskostnader grundas i förskolorna Lövängen och Nolbäcken med Ale 

kommuns förutsättningar gällande giftfri förskola, passivhus och miljöbyggnad silver.  

 

En skola är dock lite mer komplex med specialsalar, hemvister och annat nyttjande varav 

kvadratmeterpriset ökats med 2000 kronor per kvadratmeter vilket resulterar i 46 000 kronor 

per kvadratmeter. Detta är exklusive eventuella kostnader för hantering av detaljplan, 

eventuell marksanering och markförvärv.  

 

I kostnaden ingår huvudbyggnad, angöring, utemiljö, teknikrum, komplementbyggnader, 

renhållning och eventuell inhägnad av skolområde. Kostnaden för en fullstor idrottshall är 

beräknad enligt riktlinjer. 

 
Kostnad för ny skola och idrottshall 

 

Antal elever 

 

500 600 700 800 

Ny skola 

 

230 000 000 276 000 000 322 000 000 368 000 000 

Ny idrottshall 

 

46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 

Total 

 

276 000 000 322 000 000 368 000 000 414 000 000 

 

Kostnad renovering Himlaskolan  

Drift och underhåll har uppskattat kostnaderna för åtgärder som behöver utföras för att kunna 

ha verksamhet i Himlaskolan under 2 år (t o m 2024) respektive 8-10 år (t o m 2030). 

Åtgärderna ska möjliggöra att skolan kan användas under den tid det tar att färdigställa en ny 

skola. 

• 2024: 700 000 kronor 

• 2030: 55 000 000 – 68 000 000 kronor 
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9.2 Driftkostnader 
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9.3 Sammanställning kostnads- och tidskalkyl 
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10 Sektor service bedömning av placering ny grundskola 

10.1 Alternativ 1 ny grundskola i Nol 

Fördelar:  

• Centralt placerad grundskola. 

• Möjlighet att skapa lokaler som betjänar mer än ett syfte. 

• Kollektivtrafik, närhet till pendeltågsstation. 

• Närhet till samhällsservice. 

• Finns fler barn i Nol. 

• Nuvarande mark vid Himlaskolan kan ställas om till verksamhetsmark 

Nackdelar: 

• Fastighetens yta möjliggör enbart byggnation av en skola för 500 elever för en 

rekommenderad friyta om 30 kvadratmeter per elev. 

• Om större behov av elevplatser utöver 600 uppstår, behöver ytterligare en skola byggas på 

annan plats. 

• Inköp av andra fastigheter.  

• Evakueringslokaler för inköpta fastigheter. 

• Sanering av mark. 

• Detaljplaneändring. 

• Tidsaspekten, cirka 8 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Evakueringslokaler ej möjliga att placera i Nol utan bör lösas med placering i Alafors. 

• Högre totalkostnad än Alafors på grund av markinköp, sanering av mark och evakuering 

av elever under byggnation.  

 

10.2 Alternativ 2 ny grundskola Alafors 

Fördelar:  

• Stor detaljplanelagd tomt väl lämpad för byggnation av skola. 

• Stora rekreationsytor i direkt anslutning till skolområdet. 

• Tidsaspekten, cirka 4 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Lägre totalkostnad än Nol. 

• Enklare evakueringslösning under byggnation. 
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• Möjlighet att expandera vid framtida behov.  

Nackdelar:  

• Buller och möjliga risker från E45. 

• Cirka 2 kilometer till pendelstation (ungefär likvärdigt med Kronaskolan i Älvängen). 

• Begränsad samhällsservice.  

 

10.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats 

Fördelar:  

• Stor tomt som tillgodoser samtliga storleksalternativ. 

Nackdelar: 

• Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då 

intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde. 

• Detaljplaneändring krävs. 

• Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol. 

• Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel. 

 

11 Sektor service förslag till beslut 

Befolkningsprognos 2021 med nuvarande skolupptagningsområden visar ett samlat behov av 

758 elevplatser år 2032 (Himlaskolan + Nolskolan). Utifrån detta behov, som inte kan 

tillgodoses vid andra utredda alternativ, tillsammans med total byggkostnad och tid till färdig 

skola rekommenderas beslut om fortsatt utredning av placeringen ny skola F-6 på befintlig 

skoltomt vid Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93). 

Om beslut fattas som innebär att behovet av elevplatser i ny F-6 skola begränsas till 500-600 

platser rekommenderas dock fortsatt utredning av alternativ 1 vid befintlig placering av 

nuvarande Nolskolan. Skälet till att detta alternativ är intressant för fortsatt utredning trots att 

det är ett mer kostsamt alternativ, är möjligheten att skapa en centralt placerad grundskola 

med tillhörande fullstor idrottshall samtidigt som den också kan inhysa privat verksamhet och 

föreningsliv som med fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats. 

Sektor service bedömer att alternativet skola vid Nols idrottsplats inte är ett realistiskt 

alternativ på grund av redovisade nackdelar. Sektorn bedömer också att det inte finns annan 

lämplig placering i centrala Nol. 

 



YTTRANDE 1(2)
Kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer: KFN.2022.52
Datum: 2022-04-20

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Remissvar "Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6
skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28"

Kultur- och fritidsnämnden har givits möjlighet att svara på en remiss från servicenämnden
angående "Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad 2022-
03-28".

Ärendet

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ
placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige
den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten
Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors.
Utredningen ska därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022.

Remissvar

En ny skola i Nol-Alafors, oavsett placering, kommer att ha ytor som används av flera nämnder
(utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden) och det är sannolikt idrottshallen som har
den högsta graden av samnyttjande. En idrottshall används under dagtid av skolan för att under
kvällar- och helger stå till föreningslivets förfogande. Beroende på skolans elevtal och
placering kan storleken och innehållet i idrottshallen variera något mellan de olika orterna.

Himlaskolan använder idag Ledethallen för sin idrottsundervisning men den tillgodoser också i
viss mån Nolskolans behov av lokaler för idrottsundervisning samt Ale Gymnasium. Även
Ahlafors fria skola hyr in sig i Ledethallen för sin idrottsundervisning vilket gör att Ledethallen
i dagsläget är mer eller mindre fullbelagd på dagtid under ett läsår. På kvällar och helger är det i
huvudsak en basketförening som står för merparten av de bokade tiderna i hallen samt en och
annan privat uthyrare på diverse strötider.

Som framgår ovan så räcker inte Nolskolans gymnastiksal till idag för skolans behov och
lokalen är inte heller tillräcklig för föreningslivets behov. Det är framförallt lokalens storlek
som förhindrar ett bredare användningsområde då den helt enkelt är för liten. Rapporten som
ligger till grund för remissen påvisar också en bristande standard i lokalerna.
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Utifrån nämnda fakta ovan så kommer en ny idrottshall behövas oavsett lokalisering. Det bör
utifrån både skolans och föreningslivets perspektiv vara en fullstor idrottshall för att säkerställa
behovet över tid. En fullstor idrottshall möjliggör uppdelning av idrottshallen via skiljevägg
vilket breddar användningsområdet och medför en potentiellt högre nyttjandegrad av ytan.

Sammanfattningsvis förordar kultur- och fritidsnämnden "Alternativ 1 ny grundskola i Nol" i
"Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28",
med inte mindre än att Ledethallen vid Himlaskolan lämnas utanför eventuella rivningsplaner
för att ge plats åt verksamhetsmark.

Nol som placeringsort har fler fördelar utifrån nämndens totala och ortsspecifika lokalbehov
sett utifrån ett föreningsperspektiv. Flera föreningar i Nol saknar en passande idrottshall på
orten, till exempel inom kampsport, futsal och motion- och gymnastik. I Alafors däremot är
föreningslivets behov av en idrottshall säkerställt i och med Ledethallen. Närheten till
pendeltågstationen väger också tungt i bedömningen.

Åsa Turesson

Interimchef sektor kultur- och fritid



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.52
Datum: 2022-04-20
Handläggare Martin Andersson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kultur- och fritidsnämnden

Remissvar: "Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6

skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28"

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, i remissvar till servicenämnden angående

"Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28",

tillstyrka fortsatt utredning av alternativ 1: ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Sektor service, har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ
placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige
den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten
Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.
Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors. Den
uppdaterade utredningen "Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-
Alafors daterad 2022-03-28" beslutades vid servicenämndens sammanträde 2022-03-29 att
skickas ut på remiss till utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt socialnämnden med begäran om svar senast 2022-05-02.

Sektor kultur- och fritids bedömning är att det kommer behövas en ny idrottshall oavsett
lokalisering av den nya skolan. Det bör utifrån både skolans och föreningslivets perspektiv
vara en fullstor idrottshall för att säkerställa behovet över tid. En fullstor idrottshall möjliggör
uppdelning av idrottshallen via skiljevägg vilket utvidgar hallens användningsområde och
medför en potentiellt högre nyttjandegrad av ytan.

Kultur- och fritidsnämnden förespråkar en fortsatt utredning av alternativ 1: ny skola F-6 på
befintlig skoltomt i Nol. Nol som placeringsort har flera fördelar utifrån nämndens totala och
ortsspecifika lokalbehov sett ur ett föreningsperspektiv. Flera föreningar i Nol saknar en
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passande idrottshall på orten, till exempel inom kampsport, futsal och motion- och gymnastik.
Närheten till pendeltågstationen väger också tungt i bedömningen.

Åsa Turessson Martin Andersson

Interim sektorchef Utvecklingsledare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-20

Remissvar "Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad

2022-03-28" KFN.2022.52, 2022-04-20

Uppdaterad rapport ny F-6 skola Nol-Alafors, 2022-03-28

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Servicenämnden
För kännedom:

Ärendet

Sektor service, har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ
placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige
den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten
Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors.
Utredningen ska därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Kultur- och fritidsnämnden, har getts möjlighet att svara på remiss angående "Uppdaterad
rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28".

Beslutets genomförande

Sektor service får i uppdrag att fortsätta utreda placeringen av ny skola F-6 utifrån de beslut

som fattas.

Förvaltningens bedömning

Sektor kultur- och fritids bedömning är att det kommer behövas en ny idrottshall oavsett
lokalisering av den nya skolan. Det bör utifrån både skolans och föreningslivets perspektiv
vara en fullstor idrottshall för att säkerställa behovet över tid. En fullstor idrottshall möjliggör
uppdelning av idrottshallen via skiljevägg vilket utvidgar hallens användningsområde och
medför en potentiellt högre nyttjandegrad av ytan.

Kultur- och fritidsnämnden förespråkar en fortsatt utredning av alternativ 1: ny skola F-6 på
befintlig skoltomt i Nol. Nol som placeringsort har flera fördelar utifrån nämndens totala och
ortsspecifika lokalbehov sett ur ett föreningsperspektiv. Flera föreningar i Nol saknar en
passande idrottshall på orten, till exempel inom kampsport, futsal och motion- och gymnastik.
Närheten till pendeltågstationen väger också tungt i bedömningen.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(7) Dnr KFN.2022.55

Information angående översyn av bidragsregler för

Ale kommuns föreningsbidrag

Beslut

Jäv

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Exempeltext: Namn efternamn (partibeteckning) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.)

Deltagande i beslut

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Yrkande

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Beslutsgång

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid yrkande: Om inget yrkande med ett nytt förslag eller tillägg tillkommer
och bara förslag från förvaltningens finns behövs inte beslutsgången skrivas ut.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Omröstning

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till ----.

Nej-röst för bifall till ----.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Med 15-ja röster mot 17-nej röster beslutar nämnden/kommunstyrelsen att
besluta enligt X förslag.

Tabellen läggs in under denna rubriken.)

Reservation

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Protokollsanteckning

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

För kännedom



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(8) Dnr KFN.2022.2

Verksamhetsinformation

Beslut

Jäv

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Exempeltext: Namn efternamn (partibeteckning) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.)

Deltagande i beslut

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Yrkande

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Beslutsgång

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid yrkande: Om inget yrkande med ett nytt förslag eller tillägg tillkommer
och bara förslag från förvaltningens finns behövs inte beslutsgången skrivas ut.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Omröstning

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till ----.

Nej-röst för bifall till ----.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Med 15-ja röster mot 17-nej röster beslutar nämnden/kommunstyrelsen att
besluta enligt X förslag.

Tabellen läggs in under denna rubriken.)

Reservation

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Protokollsanteckning

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

För kännedom



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(9) Dnr KFN.2022.4

Redovisning av delegeringsbeslut 2022

Beslut

Jäv

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Exempeltext: Namn efternamn (partibeteckning) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.)

Deltagande i beslut

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Yrkande

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Beslutsgång

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid yrkande: Om inget yrkande med ett nytt förslag eller tillägg tillkommer
och bara förslag från förvaltningens finns behövs inte beslutsgången skrivas ut.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Omröstning

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till ----.

Nej-röst för bifall till ----.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Med 15-ja röster mot 17-nej röster beslutar nämnden/kommunstyrelsen att
besluta enligt X förslag.

Tabellen läggs in under denna rubriken.)

Reservation

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Protokollsanteckning

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

För kännedom



Skapad: 2022-04-21

Redovisning av delegeringsbeslut till Kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2022-04-28

Tidsperiod: 2022-03-23 – 2022-04-20

Diarienummer Handling Beslut Beslutdatum Delegat

KFN.2022.5
Delegeringsbeslut,
föreningsbidrag, nr 95

Utbetalning av
föreningsbidrag enligt
följande:

Utbetalning av
Aktivitetsbidrag om totalt
261 772 kronor

Utbetalning av
Lokalbidrag om totalt
8000 kronor

Utbetalning av tillsyns
och driftsbidrag Säkra
Ridvägar om totalt
50 000 kronor

2022-03-31

Enhetschef,

förening och
anläggning



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(10) Dnr KFN.2022.3

Kultur- och fritidsnämndens delgivningar 2022

Beslut

Jäv

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Exempeltext: Namn efternamn (partibeteckning) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.)

Deltagande i beslut

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Yrkande

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Beslutsgång

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid yrkande: Om inget yrkande med ett nytt förslag eller tillägg tillkommer
och bara förslag från förvaltningens finns behövs inte beslutsgången skrivas ut.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Omröstning

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till ----.

Nej-röst för bifall till ----.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Med 15-ja röster mot 17-nej röster beslutar nämnden/kommunstyrelsen att
besluta enligt X förslag.

Tabellen läggs in under denna rubriken.)

Reservation

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Protokollsanteckning

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

För kännedom



Skapad: 2022-04-21

Redovisning av Kultur- och fritidsnämndens delgivningar till
sammanträdet 2022-04-26

Tidsperiod: 2022-03-23 – 2022-04-20

Skrivelser adresserade till kultur- och fritidsnämnden:

2022-03-31: Kommunfullmäktiges beslut KS §57 ”Val av ny ledamot i kultur- och

fritidsnämnden efter Hiba Sahtaogullari (S)”

2022-03-31: Kommunfullmäktiges beslut KS §64 ”Ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden

2021”



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(11) Dnr KFN.2022.9

Information och övriga frågor

Beslut

Jäv

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Exempeltext: Namn efternamn (partibeteckning) anmäler jäv och deltar därför
inte i handläggningen eller i beslutet.)

Deltagande i beslut

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Sammanfattning

Beslutsunderlag

Yrkande

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Beslutsgång

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Vid yrkande: Om inget yrkande med ett nytt förslag eller tillägg tillkommer
och bara förslag från förvaltningens finns behövs inte beslutsgången skrivas ut.

Vid informationsärenden: plockas denna rubrik bort.)

Omröstning

(Används vid behov. Plockas annars bort.

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till ----.

Nej-röst för bifall till ----.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Med 15-ja röster mot 17-nej röster beslutar nämnden/kommunstyrelsen att
besluta enligt X förslag.

Tabellen läggs in under denna rubriken.)

Reservation

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Protokollsanteckning

(Används vid behov. Plockas annars bort.)

Beslutet skickas till

För vidare hantering

För kännedom
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