
KALLELSE
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Tid Kl. 08:30-16:30

Plats A-salen i Alafors medborgarhus

Obs! Företagslunch 11:30-14:00 i Alafors medborgarhus

Ledamöter Mikael Berglund (M), ordförande
Monica Samuelsson (S)
Lena Orstadius (S)
Christina Oskarsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Dan Björk (M)
Henrik Fogelklou (M)
Stefan Ekwing (L)
Sune Rydén (KD)
Sven Engdahl (V)
Renée Palmnäs (FiA)
Robert Jansson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)

Ersättare Johnny Sundling (S)
Ann Lundgren (S)
Johan Nordin (S)
Maj Holmström (M)
Lars Kopp (M)
Åke Niklasson (C)
Geo De Maré (MP)
Staffan Andersson (KD)
Birgitta Andersson (V)
Claes Mellander (SD)
Jörgen Sundén (SD)

Övriga Maria Reinholdsson, kommunchef
Afram Shiba, kommunsekreterare
William Försth, säkerhetschef
Kenny Bytoft, säkerhetssamordnare
Daniela Ölmunger, avdelningschef Strategi och uppföljning
Carin Kling, enhetschef Kontaktcenter
Ken Gunnesson, ekonomichef
Maria Bursell, utvecklingsledare
Caroline Rundlöf, energi- och klimatrådgivare
Maria Palm, utvecklingsledare
Per Brohagen, näringslivschef

Förhinder anmäls till Afram Shiba, tel 0303-70 35 99, eller afram.shiba@ale.se

Mikael Berglund
Ordförande



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Ärenden Föredragande Tid

A Upprop

B Justering

1 KS.2022.3 - Fastställande av
föredragningslista

Informationspunkter

2 KS.2021.8 - Information från
säkerhetsavdelningen om beredskapsläget

William Försth, säkerhetschef

Kenny Bytoft, säkerhetssamordnare

08:35-08:50

3 KS.2021.8 - Information från Ale kommun
kontaktcenter

Daniela Ölmunger, avdelningschef

Carin Kling, enhetschef
Kontaktcenter

08:55-09:10

4 KS.2021.8 - Information om ärenden
delårsbokslut 1 för 2022

Daniela Ölmunger, avdelningschef

Ken Gunnesson, ekonomichef

09:15-09:30

5 KS.2022.8 - Information om
befolkningsprognos 2022-2033

Maria Bursell, utvecklingsledare 09:50-10:05

6 KS.2022.8 - Information om arbetet med
koldioxidbudget

Daniela Ölmunger, avdelningschef

Caroline Rundlöf, energi- och
klimatrådgivare

10:10-10:30

7 KS-SOU.2021.82 - Information om projektet
DTCC ”Digital Twin Cities Centre”

Maria Palm, utvecklingsledare 10:35-10:45

8 KS-SOU.2022.122 - Information om ärendet
om förnyad avsiktsförklaring med Skanska
gällande Stora Viken

Per Brohagen, näringslivschef 10:50-11:00

9 KS.2022.26 - Kommunchefen informerar Maria Reinholdsson, kommunchef 11:05-11:20



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Ärenden Föredragande Tid

Beslutsärenden

10 KS.2019.283 - Motion från Robert Jansson
(SD) m.fl. om att avsluta bidragsavtal med
Ale Folkets Husförening

11 KS.2020.229 - Översyn av
arvodesbestämmelser för förtroendevalda
m.fl. i Ale kommun

12 KS.2022.212 - Ändrat uppdrag med
anledning av uppsagda avtal med
pensionärsföreningar

13 KS-SOU.2022.194 - Delårsbokslut 1, 2022 för
kommunstyrelsen

14 KS-SOU.2022.195 - Delårsbokslut 1, 2022 för
Ale kommun

15 KS.2022.9 - Redovisning av ej
slutbehandlade motioner 2022 - första
halvåret

16 KS-SOU.2022.122 - Förnyad
avsiktsförklaring med Skanska gällande
Stora Viken

17 KS.2022.211 - Samråd om
Samordningsförbundet Älv och Kusts
budget för 2023 samt äskande om ytterligare
medel

18 KS-SOU.2022.124 - Utredning kring
kommunens förutsättningar för ägande av
stugor på Gullholmen

19 KS.2022.206 - Ungdomsdemokrati och
ungdomsinflytande - Begäran om överföring
av ansvar från kultur- och fritidsnämnden



FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Ärenden Föredragande Tid

20 KS-SOU.2021.82 - Förnyat ställningstagande
i projektet DTCC ”Digital Twin Cities Centre”

21 KS.2022.207 - Utvärdering av satsningen
Kommunernas klimatlöften

22 KS.2022.129 - Riktlinje för intern
visselblåsarfunktion

23 KS-HR.2020.487 - Riktlinje för representation
och gåvor

24 KS.2022.215 - Riktlinje för internationellt
samarbete

25 KS.2021.631 - Revisionsrapport 2021 -
Uppföljning granskning av
brandskyddsarbetet

26 KS.2021.344 - Revidering av
kommunfullmäktiges sammanträdestider
2022

27 KS.2021.342 - Revidering av
kommunstyrelsens sammanträdestider 2022

28 KS.2022.4 - Anmälan av delegeringsbeslut

29 KS.2022.6 - Redovisning av underrättelser
och beslut



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2019.283
Datum: 2022-04-21
Kanslichef Erik Bergman

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

Kommunstyrelsen

Motion från Robert Jansson (SD) m.fl. om att avsluta

bidragsavtal med Ale Folkets Husförening

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen besvarad.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Robert Jansson (SD), Marita Henriksson (SD) och Pernilla Johansson (SD) har inkommit med

en motion om att avsluta bidragsavtal med Ale Folkets Husförening med följande förslag:

· Kommunfullmäktige beslutar att avsluta alla bidragsavtal med folkets hus förening

· Kommunfullmäktige beslutar att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande

riktlinjer ”KULTURSTÖD ALE KOMMUN - Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild

fritidsanläggning”

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i beslut föreslagit till

kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. De två befintliga avtalen som finns

mellan kommunen och Ale Folkets Husförening kommer att upphöra att gälla vid årsskiftet

2022/2023. Av denna anledning föreslås motionen förklaras som besvarad.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-21

Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN § 40, 2022-03-31

Tjänsteutlåtande från sektor kultur och fritid

Motion från Sverigedemokraterna, inkommen 2019-10-12

Beslutet skickas till

För kännedom

Kultur- och fritidsnämnden
Sverigedemokraterna
Ale Folkets Husförening

Ärendet

Robert Jansson (SD), Marita Henriksson (SD) och Pernilla Johansson (SD) har inkommit med

en motion om att avsluta bidragsavtal med Ale Folkets Husförening med följande förslag:

· Kommunfullmäktige beslutar att avsluta alla bidragsavtal med folkets hus förening

· Kommunfullmäktige beslutar att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande

riktlinjer ”KULTURSTÖD ALE KOMMUN - Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild

fritidsanläggning”

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i beslut föreslagit till

kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. De två befintliga avtalen som finns

mellan kommunen och Ale Folkets Husförening kommer att upphöra att gälla vid årsskiftet

2022/2023. Av denna anledning föreslås motionen förklaras som besvarad.

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

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

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltning bedömer att förutsättningarna i motionen uppfylls då avtalen upphör att gälla vid

årsskiftet 2022/2023. Motionen föreslås därmed kunna förklaras som besvarad.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KFN § 40 Dnr KFN.2019.59

Motion från Robert Jansson (SD), Marita Henriksson

(SD) och Pernilla Johansson (SD) om att avsluta

bidragsavtal med Ale Folketshusförening

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
motionen ska anses besvarad.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att avsluta bidragsavtal
med Ale Folketshusförening.

Det finns två avtal som reglerar ersättning för att Ale Folketshusförening hyr ut
sina lokaler i Nol och Älvängen. Båda dessa avtal är uppsagda till upphörande
per årsskiftet 2022/2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-23

Motion från Robert Jansson (SD), Marita Henriksson (SD) och Pernilla
Johansson (SD) om att avsluta bidragsavtal med Ale Folketshusförening

Beslutet skickas till

För vidare hantering: Kommunfullmäktige

För kännedom: Motionärerna



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2019.59
Datum: 2022-03-23
Enhetschef kultur, Ulf Berglund

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

Motion om att avsluta bidragsavtal med Folkets hus -

Sverigedemokraterna

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen
besvarad.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att avsluta bidragsavtal med Ale
Folketshusförening.

Det finns två avtal som reglerar ersättning för att Ale Folketshusförening hyr ut sina lokaler i
Nol och Älvängen. Båda dessa avtal är uppsagda till upphörande per årsskiftet 2022/2023.

Åsa Turesson Ulf Berglund

Interimchef Enhetschef kultur

Beslutsunderlag

· Tjänsteutlåtande

· Motion om att avsluta bidragsavtal med Ale Folketshusförening, Sverigedemokraterna
2019-10-07

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:
Kultur- och fritidsnämnden
Enhetschef, Ulf Berglund

För kännedom:

Sverigedemokraterna
Ale Folketshusförening
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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

Bakgrund

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att avsluta bidragsavtal med Ale
Folketshusförening. I sin motion formulerar Sverigedemokraterna två förslag till
Kommunfullmäktige.

Motionens första förslag till Kommunfullmäktige:
”Att avsluta alla bidragsavtal med Folkets hus förening”

Motionens andra förslag till Kommunfullmäktige:
”Att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande riktlinjer ’KULTURSTÖD ALE
KOMMUN – Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild fritidsanläggning’

De två avtal som reglerar ersättning för att Ale Folketshusförening hyr ut sina lokaler i Nol
och Älvängen är uppsagda till upphörande per årskkiftet 2022/2023.

Ale Folketshusförening kommer, efter det att dessa två avtal har slutat gälla, kunna ansöka
om bidrag för sin verksamhet utifrån gällande riktlinjer för föreningsbidrag.

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

Riktlinjer för föreingsbidrag för föreningar i Ale kommun. KFN.2019.41

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

Beslutet fattas av kultur- och fritidsnämnden. Nämndsekreterare kommer att expediera
beslutet.



20191007
Motion om att avsluta bidragsavtal med Folkets hus förening

Kommunen kommer framöver att behöva spara in skattemedel där vi kan. Vi har uppmärksammat att

föreningen folkets hus får särskilda bidrag för att driva runt sina lokaler.

Sverigedemokraterna värnar kärnverksamheten framför allt annat dvs. skola och omsorg. Att då

subventionera och ge ett enskilt bidrag till en förening ser vi som uteslutet.

Vi är väl medvetna om att folkets hus även tillhandahåller lokaler till kommunen för bland annat

skolans behov.

Vi värnar likabehandlingsprincipen och ingen vare sig det gäller person, brukare, företag eller

förening ska särbehandlas. Vi kan inte se att Folkets hus förening behandlas enligt

likabehandlingsprincipen utan de särbehandlas positivt exempelvis i jämförelse med våra

bygdegårdsföreningar.

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta:

- Att avsluta alla bidragsavtal med folkets hus förening

- Att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande riktlinjer ”KULTURSTÖD ALE KOMMUN -

Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild fritidsanläggning”.

Robert Jansson(SD) Marita Henriksson(SD) Pernilla Johansson(SD)



PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-04-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

DB § 12 Dnr KS.2020.229

Översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevalda

m.fl. i Ale kommun

Beslut

Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta

reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun.

Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

bestämmelserna ska träda i kraft i samband med ny mandatperiod, för

kommunstyrelsen från och med 1 november 2022, för övriga från och med 1

december 2022 samt för AB Alebyggen från och med årsstämman 2023.

Sammanfattning

Demokratiberedningen utsåg 2019-04-05 § 3 en arbetsgrupp för rubricerad

översyn. Under arbetets gång remitterades partierna, men remissen föranledde

inga förslag om ändringar i bestämmelserna. Demokratiberedningen gav 2022-

02-28 ett uppdrag till demokratiberedningens presidium att tillsammans med

förvaltningen återkomma med förslag inom fem områden.

Det föreligger ett förslag om smärre revideringar av befintligt regelverk.

I sammanfattning föreslås följande justeringar:

Valberedningens ordförande får ett fast arvode på 0,018 (71 500 x 0,018 =1

287 kr per månad)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande får ett fast arvode på 0,18 (71 500 x

0,18 = 12 870 kr per månad)

Bilaga 5 till arvodesbestämmelserna omvandlas från att vara exempel till att bli

en gällande bilaga.

Demokratiberedningen uppdrog presidiet att återkomma med förslag om

arvodering av gruppledarna samt med förslag om reseersättningarna. Här

finner presidiet inte skäl att föreslå några förändringar av nuvarande

arvodering.

AB Alebyggen skrivs in i bestämmelserna. Bolaget tillämpar av hävd reglerna,

vilket nu formaliseras.

I övrigt genomförs justeringar av redaktionell karaktär.



PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-04-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-05

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun,

daterade 2022-04-05

Demokratiberedningen § 11 2022-02-28

Yrkande

Lars Kopp (M) yrkar att följande tillägg ska göras under rubrik 2.4.2

I delägda bolag där bolaget ej står för reseersättning utgår reseersättning från
Ale kommun.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner
demokratiberedningen besluta i enlighet med detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Författningssamlingen/styrdokument
Kanslichef
Löneenheten
För kännedom:

Gruppledarna
Samtliga nämnder
Kommunsekreterare
Nämndsekreterare
Kommunjurist
AB Alebyggen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2020.229
Datum: 2022-04-05

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

Demokratiberedningen

Översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale

kommun

Förslag till beslut

Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade

arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun.

Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bestämmelserna ska träda

i kraft i samband med ny mandatperiod, för kommunstyrelsen från och med 1 november

2022, för övriga från och med 1 december 2022 samt för AB Alebyggen från och med

årsstämman 2023.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Demokratiberedningen utsåg 2019-04-05 § 3 en arbetsgrupp för rubricerad översyn. Under

arbetets gång remitterades partierna, men remissen föranledde inga förslag om ändringar i

bestämmelserna. Demokratiberedningen gav 2022-02-28 ett uppdrag till

demokratiberedningens presidium att tillsammans med förvaltningen återkomma med förslag

inom fem områden.

Det föreligger ett förslag om smärre revideringar av befintligt regelverk.

I sammanfattning föreslås följande justeringar:

Valberedningens ordförande får ett fast arvode på 0,018 (71 500 x 0,018 =1 287 kr per

månad)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande får ett fast arvode på 0,18 (71 500 x 0,18 = 12 870 kr

per månad)

Bilaga 5 till arvodesbestämmelserna omvandlas från att vara exempel till att bli en gällande

bilaga.

Demokratiberedningen uppdrog presidiet att återkomma med förslag om arvodering av

gruppledarna samt med förslag om reseersättningarna. Här finner presidiet inte skäl att föreslå

några förändringar av nuvarande arvodering.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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AB Alebyggen skrivs in i bestämmelserna. Bolaget tillämpar av hävd reglerna, vilket nu

formaliseras.

I övrigt genomförs justeringar av redaktionell karaktär.

Claes-Anders Bengtsson Elaine Björkman

Ordförande Vice ordförande

Demokratiberedningen Demokratiberedningen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-05

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun, daterade 2022-04-

05

Demokratiberedningen § 11 2022-02-28

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Författningssamlingen/styrdokument
Kanslichef
Löneenheten
För kännedom:

Gruppledarna
Samtliga nämnder
Kommunsekreterare
Nämndsekreterare
Kommunjurist
AB Alebyggen

Ärendet

Sedan 2015 gäller förevarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda med flera i Ale

kommun. Bestämmelserna har reviderats vid ett flertal tillfällen men i grunden är

bestämmelserna fortfarande såpass bra att en revidering har befinnits tillräcklig.
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Ekonomisk bedömning

Förevarande justering av bestämmelserna innebär en smärre utökning.

För valberedningens ordförande bedöms utökningen till 22 tkr årligen och för

kommunstyrelsens 2:e vice ordförande bedöms utökningen till 37 tkr. Sammantaget alltså en

ökad kostnad med 59 tkr per år. Samtidigt förtydligas vad som ingår i ett fast arvode, vilket

kan leda till att kostnaderna sjunkt något där.

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

I kommunallagens 4 kapitel anges att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för

ersättning till de förtroendevalda.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bestämmelserna kommer att verkställas i takt med att den nya mandatperioden infaller.

För kommunstyrelsen den 1 november 2022, för övriga nämnder den 1 december 2022 samt

för AB Alebyggen i samband med årsstämman 2023.



 
 
 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda m fl i Ale kommun 

 
Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-15, § 101 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2016-12-19, § 249 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 109 

Diarienummer KS.2017.410 
Ändringarna träder i kraft vid olika datum mellan den 1 juli 2018 och den 1 januari 2019, se fullmäktiges protokoll. 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 228 

Diarienummer KS.2018.338 
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019, men ska avseende politiskt sakkunniga samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i servicenämnden tillämpas från och med den 1 december 2018, se fullmäktiges protokoll. 
 

Ändrade av kommunfullmäktige 2019-12-16, § 207 
Diarienummer KS.2019.159 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. 
 

Ändrade av kommunfullmäktige 2022-MM-DD, § XXX 
Diarienummer KS.2020.229 

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2022 för kommunstyrelsen samt den 1 december för övriga nämnder. För AB Alebyggen 
träder bestämmelserna i kraft efter beslut på årsstämma 2023.  

 
  



 
 
 

 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i 
Ale kommun 
 
1. Allmänna bestämmelser 

1.1 Uppdrag som omfattas 

Dessa arvodesbestämmelser gäller för förtroendevalda i Ale kommun inklusive styrelsen i AB 
Alebyggen samt de som innehar ett uppdrag upptaget i bilaga 4. 

1.2 Definitioner 

I dessa arvodesbestämmelser avses med 
arvode ersättning för fullgörande av ett uppdrag 
ersättning ersättning för kostnader eller förlorade förmåner vid fullgörande av ett uppdrag 
förtroendevald ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar 
samt revisorer och till kommunfullmäktige anmälda politiskt sakkunniga 
nämnd kommunens styrelser och nämnder 
SGI sjukpenninggrundande inkomst per timma enligt försäkringskassans beräkningsgrunder 

2. Ersättningar för kostnader i samband med fullgörande av uppdrag 

Förtroendevalda har i vissa fall rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad 
pensionsförmån, förlorad semesterförmån, rese- och traktamentsersättning samt ersättning för 
barntillsyn förorsakade av förtroendeuppdrag för Ale kommun. 

Föredragande i fullmäktige eller nämnd som erhåller övrigt arvode med stöd av bilaga 4, ska vid 
tillämpningen av avsnitt 2 jämställas med förtroendevald med rätt till sammanträdesarvode. 
Arvoderade för övriga uppdrag upptagna i bilaga 4 har endast rätt till ersättningar  för kostnader 
förorsakade av uppdraget om detta är angivet i avsnitt 2.4 (rese- och traktamentsersättning).  

2.1 Förlorad arbetsinkomst m m 

2.1.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent har inte rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 

2.1.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent har inte rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag som omfattas av årsarvode. Erhåller den 
årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst i samband med detta uppdrag i enlighet med vad som gäller för övriga 
förtroendevalda enligt avsnitt 2.1.3. 

  



 
 
 

 

2.1.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 
sammanträdesarvode har för dessa uppdrag rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m i 
följande fall. 

1. Förtroendevalda som är anställda eller egna företagare har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst som kan styrkas. Den förlorade arbetsinkomsten ska beräknas efter hur 
många timmar en förtroendevald inte har kunnat arbeta och beräknas på samma sätt som 
SGI, men utan tillämpning av bestämmelserna om tak för SGI. 

2. Förtroendevalda som är arbetslösa har rätt till ersättning för förlorad arbetslösersättning 
som kan styrkas.  

3. I det fall förtroendevald bryter föräldraledighet för att fullgöra sitt förtroendeuppdrag så 
skall ersättning betalas ut baserad på arbetsinkomsten från den tjänst som den 
förtroendevalde är föräldraledig ifrån. 

I kommunen anställd, som på sin ordinarie arbetstid fullgör sitt förtroendeuppdrag, är berättigad 
till ledighet med bibehållna löneförmåner och har då inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst avser den faktiska arbetstid som den förtroendevalda 
har gått miste om. Detta innebär att ersättning kan utges för förlorad arbetsinkomst till följd av 
arbetstidslagens föreskrifter om nattvila.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges med ett belopp per timme om högst 0,006 av vid 
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsman. 

2.2 Förlorad pensionsförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 
rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån när de fullgör uppdrag för vilka ersättning för 
förlorad arbetsinkomst m m utges. Ersättningen utges kalenderårsvis i efterskott och beräknas som 
4,5 procent av den förtroendevaldas sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ersättningen för förlorad pensionsförmån utges som en schablon till förtroendevald upp till 67 års 
ålder. 

Ersättningsberättigad vars förlorade pensionsförmån är större än schablonen, har rätt till ersättning 
med verklig förlust i stället för med schablonen, om den ersättningsberättigade kan styrka den 
verkliga förlustens storlek, dock maximalt med 30 procent av den ersättningsberättigades 
sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras 
inom viss tid. 

Motsvarande ersättning till förtroendevald i annan ålder utges om den förtroendevalde kan styrka 
att han eller hon har haft en verklig förlust. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom 
viss tid. 

  



 
 
 

 

2.3 Förlorad semesterförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 
rätt till ersättning för förlorad semesterförmån som kan styrkas när de fullgör uppdrag för vilka 
ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges. Detta gäller dock inte om förlorad 
semesterförmån är inräknad i underlaget för framräkning av förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad semesterförmån utges kalenderårsvis i efterskott. Om den förlorade 
förmånen består i förlorade semesterdagar beräknas ersättningen utifrån antalet förlorade 
semesterdagar värderade som den lön den förtroendevalda hade erhållit från aktuell arbetsgivare 
för motsvarande antal arbetsdagar. Består den förlorade semesterförmånen i ett förlorat belopp 
utgår ersättning med det beloppet. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.4 Rese- och traktamentsersättning 

2.4.1 Sammanträde eller förrättning inom Ale kommun 

Förtroendevald som har resekostnader vid sammanträde och vid förrättning inom kommunen, har 
rätt till ersättning enligt samma villkor som gäller för kommunens anställda i allmänhet, om inte 
annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som grupp-
ledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ord-
förande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kom-
munala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

Ersättning ska utges om avståndet mellan bostaden (eller i förkommande fall ordinarie arbetsplats) 
och sammanträdesstället (eller platsen för en förrättning) överstiger 3 km. 

Har privat periodbiljett (dygns-,månads- eller årsbiljett)) på Västtrafik använts utges ersättning med 
ett schablonbelopp om 20 kr för ersättningsberättigad resa (enkelresa), om inte en ersättning med 
schablonbeloppet medför att högre ersättning skulle komma att utges än vad den 
ersättningsberättigade har köpt biljetten för. Ersättning ska i så fall utges med ett belopp som är så 
stort att den sammanlagda ersättningen som utges för periodbiljetten motsvarar vad den 
ersättningsberättigade har betalat för periodbiljetten. 

2.4.2 Sammanträde eller förrättning utom Ale kommun 

Förtroendevalda som har resekostnader vid sammanträde eller förrättning utom kommunen har 
rätt till ersättning för resekostnaderna och traktamente enligt samma villkor som gäller för 
kommunens anställda i allmänhet, om inte annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som 
har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, 
ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, 
vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

I delägda bolag där bolaget ej står för reseersättning utgår reseersättning från Ale 
kommun.Traktamente ska utges om förrättning skett mer än 50 km (närmaste färdväg) från 
antingen den förtroendevaldas arbetsplats eller den förtroendevaldas bostad. 



 
 
 

 

Har privat periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) på Västtrafik använts utges ersättning med 
20 kr för ersättningsberättigad resa, dock maximalt vad biljetten har kostat att köpa. 

2.4.3 Resekostnader i övriga fall 

Förtroendevald som har funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader även i andra fall 
än vad som framgår av punkterna 2.4.1 och 2.4.2. Ersättning för resekostnader utges om den 
förtroendevaldas funktionshinder medför att han eller hon annars inte kan delta i ett sammanträde 
eller i en förrättning. Ersättning utges för billigaste transportsätt som är möjligt att välja i det 
enskilda fallet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, 
föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 
för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala 
pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

2.4.4 Gemensamma bestämmelser för reseersättningar och traktamenten 

Resa som inte sker med Västtrafik, färdtjänst eller eget transportmedel bör beställas genom 
kommunens reseleverantör. Blir resa inställd, ska den förtroendevalda eller ersättningsberättigad 
rådsmedlem som har beställt resan se till att den avbokas så snart det är möjligt. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.5 Ersättning för barntillsyn 

2.5.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på 100 procent har inte rätt till ersättning för 
barntillsyn. 

2.5.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade för förtroendeuppdrag omfattande en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 
procent har inte rätt till ersättning för barntillsyn för det uppdrag som omfattas av årsarvode. 
Erhåller den årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till 
ersättning för barntillsyn i samband med detta uppdrag enligt vad som gäller övriga 
förtroendevalda enligt avsnitt 2.5.3. 

2.5.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 
sammanträdesarvode har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de 
fullgör dessa uppdrag, i vilket ingår ett gruppmöte per nämnd eller motsvarande. Ersättning för 
styrkta kostnader utges för tillsyn av barn, om barnet inte har fyllt 12 år och ingår i den 
förtroendevaldas familj. Ersättning utges inte för tillsyn som ingår i ordinarie tillsyn av barnet. 

Ersättning utges med max 200 kr i timmen exklusive RUT-avdrag. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.6 Gemensamma bestämmelser för ersättningar 

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån i enlighet med punkterna 



 
 
 

 

2.1-2.3, om sammanträdet ställs in senare än två veckor före sammanträdet och den 
förtroendevalda inte har möjlighet att gå i tjänst i sin ordinarie verksamhet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald och ersättningsberättigad rådsmedlem rätt 
till rese- och traktamentsersättning enligt punkten 2.4, om sammanträdet ställs in senare än en dag 
före sammanträdet och den förtroendevalda inte har nåtts av informationen om att sammanträdet 
är inställt och i onödan har företagit en resa till sammanträdet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för barntillsyn i enlighet 
med punkten 2.5, om sammanträdet ställs in senare än en dag före sammanträdet och den 
förtroendevalda inte har möjlighet att avboka planerad barntillsyn utan ersättningsskyldighet.  

3 Arvoden 

3.1  Årsarvoden 

3.1.1 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad på 40 procent eller mer 
Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 1 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.2 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad som är lägre än 40 procent 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 2 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.3 Gemensamma bestämmelser för årsarvoden 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid) har inte rätt till 
ytterligare arvode från kommunen. 

För uppdrag inom den nämnd som ett årsarvode utgår för, har årsarvoderad med en beräknad 
sysselsättningsgrad under 100 procent utöver årsarvodet endast rätt till annat arvode 
(tilläggsarvode) vid särskilda och avgränsade uppdrag som har beslutats av kommunstyrelsen. 
Beslut om tilläggsarvode ska innehålla orsaken till varför arvodet utges, arvodets storlek och 
tidsperioden under vilken arvodet utges. För ett tilläggsarvode gäller de bestämmelser som gäller 
för den förtroendevaldas årsarvoderade uppdrag, dock ska inte den beräknade 
sysselsättningsgraden ändras. 

Årsarvodet omfattar i övrigt all nedlagd tid inom nämndens verksamhetsområde, vilket innebär att 
årsarvoderad inte har rätt till ytterligare arvode från egen nämnd. 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har rätt till 
sammanträdesarvode enligt avsnitt 3.2 för uppdrag i annan nämnd än den som årsarvode erhålls 
ifrån eller för uppdrag beslutat av annan nämnd än den som årsarvode erhålls ifrån. 



 
 
 

 

Årsarvoderade ska rapportera från sitt deltagande i kurser och konferenser vid närmast följande 
sammanträde med egen nämnd. 

Bilaga 5 innehåller en förteckning över vilka uppgifter som ingår i ett fast arvode. exempel på vad 
ett uppdrag kan innehålla. 

Utses flera förtroendevalda till olika delar av ett årsarvoderat uppdrag, ska kommunstyrelsen 
bestämma hur uppdragens beräknade sysselsättningsgrad ska fördelas mellan dem och bestämma 
arvoden för de förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av arvoden ska beaktas att 
kommunens sammanlagda kostnader inte blir större än om en förtroendevald hade innehaft hela 
uppdraget. 

Om ett uppdrag, som enligt bilaga 5 är ett exempel på vad som ingår i ett uppdrag för en 
årsarvoderad förtroendevald, inte ingår i den förtroendevaldas uppdrag och det icke ingående 
uppdraget kan förväntas påverka sysselsättningsgraden i icke obetydlig omfattning, ska 
kommunstyrelsen bestämma det årsarvoderade uppdragets arvode och beräknade 
sysselsättningsgrad. Förtroendevald som utses till det icke ingående uppdraget erhåller årsarvode 
eller sammanträdesarvode i enlighet med dessa bestämmelser. 

Utses en förtroendevald till flera årsarvoderade uppdrag har den förtroendevalda rätt till summan 
av årsarvodena, dock max för en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid). Överstiger 
den beräknade sysselsättningsgraden 100 procent, ska de högst betalda arvodena utges i första 
hand. Utgör eller överstiger den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden 40 procent och har 
något av de ingående uppdragen en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent, ska 
kommunstyrelsen bestämma arvodet för den förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av 
arvodet ska beaktas att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m upphör för uppdrag 
med en beräknad sysselsättningsgrad om 40 procent eller mer. 

Om årsarvoderad är sjuk bibehåller han eller hon årsarvodet under 2 månader. Ersättare erhåller 
årsarvode från och med den tredje månaden. Vid frånvaro på annan grund än sjukdom, bestämmer 
kommunstyrelsen om ersättning till den årsarvoderade och ersättare. 

3.2 Sammanträdesarvoden 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 3 har rätt till sammanträdesarvode för varje 
påbörjad timma ett sammanträde pågår med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven del av vid 
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot.  

 
För förtroendevalds deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges 
dock inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma. 
 
Förtroendevald som under samma dygn deltar i ett eller flera sammanträden som pågår mindre än 
sammanlagt 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 
 
Sammanträdesarvode utges för deltagande i sammanträde och på förhand beslutad eller i efterhand 
godkänd förrättning. För deltagande i kurs eller konferens utgår halvt sammanträdesarvode. 
Sammanträdesarvodet utgör ersättning för inläsning, sammanträde och justering av protokoll.  



 
 
 

 

 
Sammanträde och förrättning ska anses pågå från den tid som mötet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om mötet avbryts för lunch och därefter 
fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  
 
För valberedning i anslutning till fullmäktigesammanträde utgår inte sammanträdesarvode.  
 
Inställelsetid och gruppmöte ersätts inte, med undantag för gruppmöte i direkt anslutning till 
arvoderat fullmäktige- eller nämndsammanträde. Sammanträdesarvode utges i dessa fall som om 
sammanträdet och gruppmötet vore ett sammanträde, om den förtroendevalda i samband med 
ifyllande av uppgifter om arvodesunderlag till mötets sekreterare även fyller i den tid han eller hon 
varit närvarande på anslutande gruppmöte. 
 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan om arvode för förrättning ska göras inom viss tid. 

3.3 Övriga arvoden 

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige 
under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges mandatperiod under förutsättning 
att partiet har anmält namnet på gruppledaren till fullmäktige på nya fullmäktiges första 
sammanträde. Sker anmälan senare så utgår arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till 
fullmäktige. Gruppledarens rätt till gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet 
anmäler en annan gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare. 

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven del av vid 
varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Gruppledare har inte rätt till ytterligare arvode från kommunen för uppdraget som gruppledare. 

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige. 

3.3.2. Särskilda uppdrag 

Innehavare av andra uppdrag upptagna i bilaga 4 än gruppledare, har rätt till arvode från 
kommunen för den i bilagan angivna tiden och med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven 
del av vid varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot. 

För ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet och rådet 
för funktionshinderfrågor i Ale, vilka inte har utsetts av ett kommunalt organ gäller följande. 

1. Arvode utges för deltagande i rådens sammanträden. För deltagande i kurs eller konferens 
beslutat av rådet utgår halvt timarvode. Arvodet utgör ersättning för inläsning, 
sammanträde och justering av protokoll.  

2. Sammanträde ska anses pågå från den tid som sammanträdet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om sammanträdet avbryts för lunch och 
därefter fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  

3. Inställelsetid ersätts inte. 



 
 
 

 

4. För deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges dock 
inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma. 

5. För sammanträde som pågår mindre än 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 
 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

4 Pension 

Att förtroendevald i vissa fall har rätt till pension framgår av särskilda bestämmelser. 

5 Gemensamma bestämmelser 

5.1 Tak för arvode och ersättningar 

Förtroendevalda med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har inte rätt till arvoden 
och ersättningar till ett sammanlagt månadsbelopp överstigande vid varje tid gällande 
månadsarvode för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. I ersättningar ska dock inte inräknas 
rese- och traktamentesersättningar enligt avsnitt 2.4. 

5.2 Utbetalning av arvoden och ersättningar 

Årsarvoden och sammanträdesarvoden för kommunala sammanträden utbetalas utan särskilt 
yrkande. Sammanträdets sekreterare för deltagarförteckning och närvarotid för deltagare. Det 
ankommer på sammanträdets sekreterare att inge underlag för utbetalning av sammanträdesarvode 
för kommunala sammanträden. Detsamma gäller övrigt arvode för ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, 
ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale 
enligt avsnitt 3.3.2 och bilaga 4. 

Ersättningsberättigad som erhåller sammanträdesarvode eller övrigt arvode, ska vid sammanträdet 
till sekreteraren anmäla om han eller hon  

1. har deltagit eller avser att delta i annat kommunalt möte samma dag för vilket 
sammanträdesarvode utges genom att ange aktuellt eller aktuella möten eller 

2. har deltagit i gruppmöte i anslutning till fullmäktige- eller nämndsammanträde (avsnitt 3.2 
om sammanträdesarvode) genom att ange klockslagen mellan vilka gruppmötet pågick, 

Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgifterna med sin namnteckning eller signatur. 

Sammanträdesarvoden för förrättningar, andra övriga arvoden och ersättningar utbetalas efter 
yrkande från den förtroendevalda eller annan berättigad. Metod för ansökan om ersättningar, på 
papper eller digitalt, anges av kommunstyrelsens kansli. Särskild blankett för ansökan om 
ersättningar ska användas för att framställa yrkanden. Ifylld blankett överlämnas till berörd nämnds 
sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dem. Yrkande om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst eller för resekostnader får i stället framställas på sekreterarens underlag för 
utbetalning av sammanträdesarvode om sekreteraren medger det. 

Den som yrkar ersättning för resekostnader ska vid resa  
1. med privat bil ange kilometerantal för ersättningsberättigad resa. 
2. med Västtrafik med periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) i stället ange den 

ersättning den förtroendevalda har rätt till enligt avsnitt 2.4 eller 



 
 
 

 

3. med Västtrafik med annan biljettyp ange använd biljettyp och ange kostnaden för biljetten. 
Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgifterna med sin namnteckning eller signatur. 

Den som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ange antal timmar inkomstbortfall den 
arvodesberättigade aktiviteten har förorsakat. Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgiften 
med sin namnteckning eller signatur. 

Om förberedande ortsutvecklingsmöte eller annat sammanträde eller möte hålls utan att 
sekreterare finns närvarande, ansvarar ordföranden för att sekreterarens uppgifter enligt dessa 
arvodesbestämmelser fullgörs. 

Kommunstyrelsen får bestämma att deltagarförteckning, närvarotid, underlag för utbetalning och 
blankett för särskilt yrkande får föras digitalt eller ersättas med ett digitalt förfarande. 

Årsarvode utbetalas med 1/12 per månad den månad arvodet avser. Övriga arvoden och 
ersättningar utbetalas en gång per månad i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning 
senast månaden efter det ett yrkande om ersättning har inkommit till kommunen. Utbetalning i 
annan ordning får beslutas av kommunstyrelsen.  

5.3 Uppgiftsskyldighet 

5.3.1 Arbetsinkomsts storlek 

För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst, ska den förtroendevalda till 
personalavdelningen i Ale kommun lämna ett intyg utvisande sin inkomst. 

1. För anställd ska intyget vara utfärdat av arbetsgivare. 

2. För företagare ska intyget vara utfärdat av försäkringskassan. Intyget ska vara baserat på 
modellen SGI. 

3. För arbetslös ska intyget vara utfärdat av arbetslöshetskassa eller myndighet. 

Förtroendevald ska lämna intyg på arbetsinkomstens storlek årligen och vid förändringar av 
inkomst. 

5.3.2 Reseersättning och ersättning för barntillsyn 

För att erhålla reseersättning (avsnitt 2.4) ska den ersättningsberättigad styrka utlägg med kvitton, 
om inte utlägget avser resa med privat bil eller med Västtrafik. Erfordras kvitton ska dessa bifogas 
yrkandet om ersättning. 

För att erhålla ersättning för barntillsyn (avsnitt 2.5) ska den ersättningsberättigade styrka utlägg 
med kvitton som ska bifogas ett yrkande. 

5.3.3 Övriga uppgifter 

Förtroendevald ska kunna styrka övriga uppgifter som krävs för att kunna avgöra om den 
förtroendevalda har rätt till ersättning. 

Om kommunstyrelsen begär att sådan uppgift styrks, ska den förtroendevalda styrka uppgiften. 
Intill dess att detta skett ska någon ersättning inte utbetalas. 



 
 
 

 

 
5.4 Preskriptionsregler 

Yrkande om sammanträdesarvode för förrättning enligt punkten 3.2, övriga arvoden enligt 
punkten 3.3.2, ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt punkten 2.1, rese- och 
traktamentsersättning enligt punkten 2.4 och ersättning för barntillsyn enligt punkten 2.5 ska 
lämnas in senast 6 månader efter dagen för förrättningen eller sammanträdet till vilket arvodet, 
förlusten respektive kostnaden hänför sig.  

Yrkande om förlorad pensionsförmån enligt punkten 2.2 eller förlorad semesterförmån enligt 
punkten 2.3 ska lämnas in till kommunen senast kalenderåret efter det år förlusten har uppkommit. 

Har yrkande om ersättning eller arvode inkommit efter föreskriven tid, har rätten till ersättning 
förfallit och ersättningen utbetalas inte. Kommunstyrelsen får om den förtroendevalda har haft 
beaktansvärda skäl för förseningen besluta att ersättningen ändå ska utbetalas. 

6 Tolkning av arvodesbestämmelser 

Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa arvodesbestämmelser. 

7 Övergångsbestämmelser m m 

Dessa arvodesbestämmelser träder i kraft den 1 juli 2015, då tidigare arvodesbestämmelser upphör 
att gälla. 

Tidigare bestämmelser ska dock fortsätta att gälla för arvoden, pensioner och ersättningar 
inarbetade före ikraftträdandet. 

För revisionens ordförande och vice ordförande ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas 
retroaktivt från och med den 1 januari 2015. 

För årsarvoderade som för annat uppdrag har erhållit sammanträdesarvode ska i stället de nya 
bestämmelsernas regler om rätt till ersättning tillämpas retroaktivt från och med de nu upphävda 
arvodesbestämmelsernas ikraftträdande. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
ersättning för barntillsyn avseende tiden före den 1 juli 2015 ska lämnas till kommunen senast den 
31 december 2015 i stället för vad som anges i avsnitt 5.4 första stycket. 



 
 
 

 

Bilaga 1 
 

Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande 40 procent eller mer 
 

Förtroendeuppdrag Syssel-
sättnings-
grad i 
procent 
av heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per 
månad 

Kommunstyrelsens ordförande 100 0,90 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 100 0,80 

Utbildningsnämndens ordförande 50 0,40 

Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande 40 0,30 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande 

65 0,55 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
1:e vice ordförande 

52,5 0,47 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 50 0,40 

Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice 
ordförande 

40 0,30 

Politisk sakkunnig1 X2 0,008 per procent av 
heltid i 
sysselsättningsgrad 

_____ 
1 Gäller sakkunnig som uppfyller förutsättningarna i 54 a och 54 b §§ allmän stadga för styrelser och nämnder i 
Ale kommun och som har en sysselsättningsgrad motsvarande 40 procent av heltid eller mer. Om 
sysselsättningsgraden för en sakkunnig har bestämts till under 40 procent, framgår i stället arvodet av bilaga 2. 
2 Hur sysselsättningsgraden bestäms framgår av 54 c § allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.  

 



 
 
 

 

Bilaga 2 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande mindre än 40 procent 

 
Förtroendeuppdrag Syssel-

sättnings-
grad i 
procent av 
heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per månad 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 30 0,180 

Individ- och familjeutskottets 2:e vice 
ordförande 

12,5 0,090 

Kultur- och fritidsnämndens samt 
servicenämndens ordförande 

30 0,180 

Kultur- och fritidsnämndens samt 
servicenämndens 1:e vice ordförande 

20 0,130 

Valnämndens ordförande1 4 0,030 

Valnämndens 1:e vice ordförande1 2,5 0,019 

Överförmyndarnämndens ordförande 4 0,030 

Överförmyndarnämndens 1:e vice 
ordförande 

2,5 0,019 

Revisionens ordförande 8 0,060 

Revisionens vice ordförande 7 0,050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ledamöter (ej ordförande, eller 1:e, 
samt 2:e vice ordförande) 

25 0,150 

Kommunfullmäktiges, kultur- och 
fritidsnämndens samt service-
nämndens 2:e vice ordförande 

3,5 0,026 

Utbildningsnämndens, omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens samt 
samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice 
ordförande 

7 0,050 

Kommunfullmäktiges ordförande 30 0,180 

Kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande 

20 0,130 

Demokratiberedningens ordförande 3 0,018 

Demokratiberedningens vice 
ordförande 

2 0,013 

_____ 
1 Årsarvode erhålls endast under valår eller folkomröstningsår. Andra år erhålls sammanträdesarvode. 



 
 
 

 

 
Politisk sakkunnig2 X3 0,006 per procent av heltid i 

sysselsättningsgrad4 

Valberedningens ordförande 3 0,018 

AB Alebyggens styrelseordförande 25 0,15 

AB Alebyggens vice styrelseordförande 25 0,15 

_____ 
2 Gäller sakkunnig som uppfyller förutsättningarna i 54 a och 54 b §§ allmän stadga för styrelser och nämnder i 
Ale kommun och som har en sysselsättningsgrad under 40 procent av heltid. Om sysselsättningsgraden för en 
sakkunnig har bestämts till 40 procent eller mer, framgår i stället arvodet av bilaga 1. 
3 Hur sysselsättningsgraden bestäms framgår av 54 c § allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.  
4 Motsvarar den sammanlagda sysselsättningsgraden för en sakkunnigs årsarvoderade uppdrag 40 procent eller 
mer, ska kommunstyrelsen i enlighet med avsnitt 3.1.3 nionde stycket bestämma arvodet. 

 



 
 
 

 

   Bilaga 3 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag som arvoderas med 
sammanträdesarvoden 

 
Förtroendeuppdrag Del av månadsarvodet för en 

riksdagsledamot per timme 

Revisorer (ej ordförande och vice 
ordförande) 

0,0050 

Ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige och nämnder samt 
övriga förtroendevalda som inte 
arvoderas på annat sätt 

0,0025 

 
 



 
 
 

 

Bilaga 4 
 
Förteckning över övriga arvoden 
 

Uppdrag  Del av arvodet för en 
riksdagsledamot 

Vigselförrättare för vigselakt 0,02 

Borgerlig begravningsofficiant  för 
begravningsakt 

0,045 

Gruppledare för partigrupp i 
kommunfullmäktige 

i månaden 0,045 

Ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,052 

Vice ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för-och 
efterarbete 

0,045 

Andra röstmottagare för valdistrikt (än 
ordförande och vice ordförande) 

för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,036 

Reserv för röstmottagare som ej kallas 
in att tjänstgöra på valdag 

för beredskap att 
tjänstgöra på 
valdag med 
förarbete 

0,018 

Ambulerande röstmottagare för förtids-
röstningsperiod 
med för- och 
efterarbete 

0,036 

Representanter i kommunala 
brukarråd 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Skolelever ingående i kommunala 
projektgrupper för skolor 

för sammanträde 0,0014 

Representanter i ungdomsrådet för sammanträde 0,005 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet i Ale kommun1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

___ 
1 För kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges arvode och ersättning för förtroendevalda enligt dessa 
arvodesbestämmelser. För icke kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges övrigt arvode enligt avsnitt 
3.3.2 och bilaga 4 samt rese- och traktamentsersättning enligt avsnitt 2.4 i dessa arvodesbestämmelser. 



 
 
 

 

 
Kommunalt valda styrelseledamöter 
och revisorer i stiftelser, föreningar och 
fonder om ersättning inte utges från 
stiftelsen eller föreningen 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Ordförande för ortsutvecklingsmöte för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,010 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Förste och andre vice ordförande för 
ortsutvecklingsmöte 

för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,005 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Föredragande i fullmäktige eller 
nämnd5 

för föredragning 0,005 

___ 
2 I presidiets arvode för ett ortsutvecklingsmöte ingår ersättning för allt arbete för mötet inklusive för- och 
efterarbete med undantag för max ett förberedelsemöte, som särskilt arvode utgår för. Tjänstgör en vice 
ordförande som ordförande på ortsutvecklingsmötet på grund av att ordföranden är förhindrad att vara 
ordförande, utges ordförandearvodet till vice ordföranden. 
 
3 För deltagande i centralt möte om ortsutvecklingsmöten utsatt av kommunfullmäktiges presidium. 
 
4 För deltagande i lokalt planeringsmöte. Ersättning utges för maximalt ett möte inför varje ortsutvecklingsmöte. 
 
5 Arvode utges till förtroendevald i kommunen eller kommunalförbund som kommunen är medlem i, om han 
eller hon har erhållit uppdrag av fullmäktiges eller nämnds ordförande att i fullmäktige eller nämnden vara 
föredragande inom ett ärende som inte arvode utges för enligt annan bestämmelse eller enligt avtal. Den som har 
rätt till arvode har även rätt till kostnadsersättningar enligt avsnitt 2, inledningens andra stycke. 
 



 
 
 

 

Bilaga 5 
 
Exempel på vad som Följande ingår i uppdraget som årsarvoderad  
För årsarvoderad som har erhållit ett uppdrag inom ett kommunalt organ utgör ingår nedanstående 
exempel på vad som ingår i uppdraget och därmed i det fasta arvodet. 

• Organets sammanträden 

• Organets utskottssammanträden 

• Justering av protokoll 

• Presidiemöten 

• Ordförandeberedning inför möten 

• Medverkan i kommunens budget- och bokslutsarbete 

• Möten med revisionen avseende organets verksamhet 

• Förrättningar (enligt kallelse) inom organets verksamhetsområde 

• Medverkan på andra möten inom organets verksamhetsområde 

• Deltagande i kurser och konferenser för organets räkning, om deltagandet sker på eget initiativ 

• Delegationsbeslut (till exempel ordförandebeslut) 

• Föredragningar på kommunfullmäktiges möten 

• Uppföljningar med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

• Ordförandemöten 

• Uppdrag som ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i näringslivsrådet, 
pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och rådet för hälsa och trygghet 

• Medverkan i näringslivsrådet, pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för hälsa 
och trygghet, ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet på grund av tillfällig eller längre 
adjungering 

• Kommunal representant på årsmöten i organisationer kommunen är medlem i 

• Plansamrådsmöten 

• Representation 

• Övriga rutinmässiga uppgifter i samband med uppdraget 

 



PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-02-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

DB § 11 Dnr KS.2020.229

Översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevalda

m.fl. i Ale kommun

Beslut

Demokratiberedningen beslutar att uppdra till Claes- Anders Bengtsson (KD),
Elaine Björkman (S) samt förvaltningen att återkomma med förslag om fast
arvodering av valberedningens ordförande.

Demokratiberedningen beslutar att uppdra till Claes- Anders Bengtsson (KD),
Elaine Björkman (S) samt förvaltningen att återkomma med förslag om
arvodering av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Demokratiberedningen beslutar att uppdra till Claes- Anders Bengtsson (KD),
Elaine Björkman (S) samt förvaltningen att återkomma med förslag om
arvodering avgruppledarna.

Demokratiberedningen beslutar att uppdra till Claes- Anders Bengtsson (KD),
Elaine Björkman (S) samt förvaltningen att återkomma med förslag om
reseersättningarna.

Demokratiberedningen beslutar att uppdra till Claes- Anders Bengtsson (KD),
Elaine Björkman (S) samt förvaltningen att återkomma med förslag om
uppdragsbeskrivningar.

Sammanfattning

Under 2021 var ett förslag på revideringar av rubricerade bestämmelser ute på

remiss. Demokratiberedningen lämnade inte utifrån remissen något uppdrag

till förvaltningen att bereda något ytterligare och föreslog inte fullmäktige

besluta om förändringar.

Det samlade materialet framläggs återigen demokratiberedningen för

ställningstagande om det vidare arbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Remissmaterial

Remissvar

Sammanställning över inkomna remissvar, daterad 2021-10-25
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.212
Datum: 2022-04-19
Kommunjurist Klas Holmberg

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

Kommunstyrelsen

Ändrat uppdrag med anledning av uppsagda avtal med

pensionärsföreningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med socialnämndens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att, med återkallande av sitt uppdrag givet den 7 september 2020, § 142, till omsorgs-
och arbetsmarknadsnämnden att slutföra förhandlingarna med pensionärsföreningarna, uppdra
till socialnämnden att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden lägga fram alternativa
lösningar till fullmäktige efter att ha inhämtat synpunkter från berörda föreningar.

Motivering till beslut

Beslutet är inte av sådan art att det ska motiveras.

Sammanfattning

Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och pensionärsföreningar. Aktuella
avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda
SPF, Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.

Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av kommunen anordna
social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens pensionärer samt delta i
brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som ersättning fritt disponera lokaler i kommunala
anläggningar samt i folkets hus- och bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver
disponeras av kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 142, beslutat att ge omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden slutföra
förhandlingarna med de pensionärsföreningar som omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den
15 maj 2014, § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta fram
nya avtal. Kommunfullmäktige har samtidigt beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att
inom uppsiktsplikten tillse att kommunen säger upp de befintliga avtalen med
pensionärsföreningarna.

Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och

fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007 års avtal till upphörande den

31 december 2022.
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Socialnämnden har den 31 mars 2022, § 39, bland annat beslutat att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att, med återkallande av sitt uppdrag givet den 7 september
2020, § 142, till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att slutföra förhandlingarna med
pensionärsföreningarna, uppdra till socialnämnden att i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden lägga fram alternativa lösningar till fullmäktige efter att ha inhämtat
synpunkter från berörda föreningar.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-19

Socialnämndens protokoll 2022-03-31, § 39

Tjänsteutlåtande 2022-03-18, dnr OAN.2021.97

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom:

Ale-Norra PRO
Ale-Nödinge PRO
Skepplanda-Hålanda SPF
SPF Seniorerna Ale
Surte-Bohus PRO
Handläggaren

Ärendet

Ärendet är beskrivet i tjänsteutlåtande 2022-03-18. Därefter har socialnämnden behandlat

ärendet.
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Socialnämnden har den 31 mars 2022, § 39, beslutat

att några nya avtal inte ska ingås av 2007 års modell,

att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att, med återkallande av sitt uppdrag givet

den 7 september 2020, § 142, till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att slutföra

förhandlingarna med pensionärsföreningarna, uppdra till socialnämnden att i samarbete med

kultur- och fritidsnämnden lägga fram alternativa lösningar till fullmäktige efter att ha

inhämtat synpunkter från berörda föreningar,

att uppdra till sektor socialtjänst att initiera förhandlingar med sektor service om att så långt

möjligt till sektor service överföra kontorslokaler, snickerilokaler och liknande lokaler, som

inte används i socialnämndens verksamhet.

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 är beskrivet i tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2022.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Medbestämmandelagen är inte tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Området är beskrivet i tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2022.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör samma bedömning som i tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2022.



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 39 Dnr OAN.2021.97

Avtal med pensionärsföreningar

Beslut

Socialnämnden beslutar

att några nya avtal inte ska ingås av 2007 års modell,

att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att, med återkallande av sitt
uppdrag givet den 7 september 2020, § 142, till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att slutföra förhandlingarna med
pensionärsföreningarna, uppdra till socialnämnden att i samarbete med kultur-
och fritidsnämnden lägga fram alternativa lösningar till fullmäktige efter att ha
inhämtat synpunkter från berörda föreningar,

att uppdra till sektor socialtjänst att initiera förhandlingar med sektor service
om att så långt möjligt till sektor service överföra kontorslokaler,
snickerilokaler och liknande lokaler, som inte används i socialnämndens
verksamhet.

Sammanfattning

Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och
pensionärsföreningar. Aktuella avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra
PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda SPF, Alebygdens SPF (numera
SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.

Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av
kommunen anordna social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens
pensionärer samt delta i brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som
ersättning fritt disponera lokaler i kommunala anläggningar samt i folkets hus-
och bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver disponeras av
kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 142, fattat beslut om att ge
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samarbete med kultur-
och fritidsnämnden slutföra förhandlingarna med de pensionärsföreningar
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014, § 56, gav sin sektor i
uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta fram nya avtal.
Kommunfullmäktige har samma datum som ovan angivet fattat beslut om att
uppdra till kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse att kommunen
säger upp de befintliga avtalen med pensionärsföreningarna.

Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden)
och kultur- och fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007
års avtal till upphörande den 31 december 2022.



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Avtal med pensionärsföreningar, 2022-03-18

Deltagande i beslut

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektorchef, sektor socialtjänst
Sektorchef, sektor kultur och fritid
För kännedom

Ale-Norra PRO
Ale-Nödinge PRO
Skepplanda-Hålanda SPF
Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale)
Surte-Bohus PRO
Sektorchef, sektor service
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Sektor arbete, trygghet och omsorg

Diarienummer:OAN.2021.97
Datum: 2022-03-18
Sektorchef Ebba Gierow

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

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Avtal med pensionärsföreningar

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att några nya avtal inte ska ingås av 2007 års modell,

att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att, med återkallande av sitt uppdrag givet den 7
september 2020, § 142, till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att slutföra förhandlingarna
med pensionärsföreningarna, uppdra till socialnämnden att i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden lägga fram alternativa lösningar till fullmäktige efter att ha inhämtat
synpunkter från berörda föreningar,

att uppdra till sektor socialtjänst att initiera förhandlingar med sektor service om att så långt
möjligt till sektor service överföra kontorslokaler, snickerilokaler och liknande lokaler, som
inte används i socialnämndens verksamhet.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och pensionärsföreningar. Aktuella
avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda
SPF, Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.

Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av kommunen anordna
social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens pensionärer samt delta i
brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som ersättning fritt disponera lokaler i kommunala
anläggningar samt i folkets hus- och bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver
disponeras av kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 142, fattat beslut om att ge omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden slutföra
förhandlingarna med de pensionärsföreningar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15
maj 2014, § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta fram
nya avtal. Kommunfullmäktige har samma datum som ovan angivet fattat beslut om att
uppdra till kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse att kommunen säger upp de
befintliga avtalen med pensionärsföreningarna.
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Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och
fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007 års avtal till upphörande den
31 december 2022.

Ebba Gierow

Sektorchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Avtal med pensionärsföreningar, 2022-03-18

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektorchef, sektor socialtjänst
Sektorchef, sektor kultur och fritid
För kännedom:

Ale-Norra PRO
Ale-Nödinge PRO
Skepplanda-Hålanda SPF
Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale)
Surte-Bohus PRO
Sektorchef, sektor service
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Ärendet

Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och pensionärsföreningar. Aktuella
avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda
SPF, Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.

Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av kommunen anordna
social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens pensionärer samt delta i
brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som ersättning fritt disponera lokaler i kommunala
anläggningar samt i folkets hus- och bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver
disponeras av kommunal verksamhet.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 15 maj 2014, § 56, att säga upp
nuvarande avtal avseende lokaler och cafeteriaverksamhet med pensionärsföreningarna att
upphöra den 31 december 2014. Nämnden gav även sektorn i uppdrag att påbörja
förhandlingar i syfte att arbeta fram nya avtal samt att initiera en översyn hur lokaler bokas
och tillhandahålls till föreningar.

Pensionärsföreningarna gjorde 2014 invändning om att uppsägningen inte var korrekt.

Förhandlingarna ledde till att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2014,
§ 137, beslutar i fråga om avtal för caféverksamhet samt fick information om hanteringen av
lokaler. Avtal om caféverksamhet ingicks 2014, dels med PRO Ale Norra avseende caféet i
Aktivitetshuset i Älvängen, dels med PRO Ale Nödinge avseende caféet i Nödinge
servicehus, dels med PRO Surte-Bohus avseende caféet i Bohus servicehus. Efter uppsägning
upphörde avtalet avseende Aktivitetshuset i Älvängen att gälla den 31 december 2017,
eftersom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet flyttade från Aktivitetshuset.

Efter 2014 års uppsägning var tanken att stöd till föreningar skulle samlas hos kultur- och
fritidsnämnden. Nolltaxa infördes för pensionärsföreningar i Ale fritids taxor för lokalhyra
m.m. (lokaltaxan) på samma sätt som gäller för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet.
På grund av den nya taxekonstruktionen uppfattades förhandlingarna om avtal och
uppsägning som inaktuella.

Kultur- och fritidsnämnden har kontaktats av flera föreningar som utifrån principen om
likabehandling begärt nolltaxa. 2022 års taxa är utformad så att nolltaxa utöver viss
verksamhet för åldrar 0-20 år även gäller för pensionärsföreningar, Röda korsföreningar,
Reumatikerföreningen i Ale och DHR i Ale.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 maj 2020, § 38, att 2007 års avtal ska tillämpas
som om de vore bindande för kultur- och fritidsnämndens verksamhet intill utgången av 2022.

Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 142, fattat följande beslut:

”Kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
slutföra förhandlingarna med de pensionärsföreningar som omsorgs- och
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arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014, § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja
förhandling med i syfte att arbeta fram nya avtal. Samarbete ska ske med kultur- och
fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse
att kommunen säger upp de avtal som omfattas av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den
15 maj 2014, § 56.”

Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och
fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007 års avtal till upphörande den
31 december 2022. Uppsägningar har skickats till Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO,
Skepplanda-Hålanda SPF, SPF Seniorerna Ale (tidigare Alebygdens SPF) och Surte-Bohus
PRO. Föreningarna har bekräftat mottagandet.

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

Avtalsrätt

Kommunen har inte civilrättslig rätt att genom avtal upplåta fri nyttjanderätt i lokaler
tillhöriga folkets hus- och bygdegårdsföreningar, om inte kommunen har erhållit en sådan rätt
genom t.ex. hyreskontrakt med rätt att upplåta lokal i andra hand.

Reglemente för socialnämnden, allmän stadga samt riktlinjer och principer för internhyra

Socialnämnden har inte befogenhet att upplåta nyttjanderätt till kommunala lokaler som
annan kommunal myndighet ansvarar för, om inte nämnden erhållit sådan rätt av
kommunfullmäktige. Någon sådan rätt finns inte i reglemente för socialnämnden.

Av reglemente för socialnämnden och 13 § allmän stadga för nämnder och styrelser i Ale
kommun (allmän stadga) framgår att socialnämnden inte har förvaltningsansvar för
kommunens fasta egendom. Nämnden disponerar dock sina lokaler, i de flesta fall genom
internhyresavtal med servicenämnden. Socialnämnden har rätt att upplåta nyttjanderätt till
lokaler som nämnden internförhyr med de begränsningar som framgår av 15 § allmän stadga
och av avsnitt 6.5 riktlinjer och principer för internhyra, (antagna av kommunfullmäktige den
28 oktober 2019, § 152).
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Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

2007 års avtal innebär att pensionärsföreningarna på uppdrag av kommunen ska bedriva
verksamhet för pensionärer. Utförande av tjänster omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, LOU. En upphandling kan förmodligen genomföras som en direktupphandling,
eftersom upphandlingens värde kan förväntas understiga den övre gränsen för
direktupphandling. Enligt 19 a kap. 8 § LOU ska vid direktupphandling den upphandlande
myndigheten behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt samt
genomföra upphandlingen på ett öppet sätt. Förfarandet vid direktupphandling under vissa
belopp är enligt kommunens rutiner att om möjligt infordra minst tre anbud och att annonsera
direktupphandlingen.

Kommunen har 2021 efter upphandling ingått ett ramavtal med Ung Omsorg Sverige AB
avseende att ungdomar i åldrarna 13-19 år arbetar som extraresurser inom omsorgen, där
uppdraget går ut på att skapa mervärden i äldreomsorgen. Ungdomarna ska utgöra ett stöd i
äldreomsorgen genom att delta i aktiviteter och de ska ingå som en naturlig del i vardagen.
Ungdomarna ska inte täcka upp vid resursbrist och anlitas inte i egenskap av
omsorgspersonal. De tjänster bolaget ska utföra enligt ramavtalet är också sådana tjänster som
pensionärsföreningarna ska utföra enligt 2007 års avtal.

Reglementen för socialnämnden och för kultur- och fritidsnämnden

Av 6 § reglemente för kultur- och fritidsnämnden framgår att kultur- och fritidsnämnden har
till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte
föreskriver annat, ansvara för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

7 § reglemente för kultur- och fritidsnämnden föreskriver att kultur- och fritidsnämnden ska
genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma ideella föreningar, andra
organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete
som dessa bedriver.

Av 4-17 §§ reglemente för socialnämnden framgår socialnämndens verksamhetsområde.
Nämndens verksamhetsområde består till stor del av att fullgöra lagreglerad verksamhet. Om
det i den lagreglerade verksamheten ingår att ansvara för fritidsverksamhet ankommer detta
på nämnden, trots att ansvaret för fritidsverksamhet inte i klartext framgår av reglementets
text.

Ansvarsfördelningen i kommunen är således att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för all
fritidsverksamhet som inte åvilar någon annan myndighet, såsom socialnämndens insatser
enligt socialtjänstlagen. Kultur- och fritidsnämnden har därvid rätt att stödja föreningslivet
enligt de regler som fullmäktige har fastställt.

Kommunallagen (2017:725)

Kommuner ska enligt 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för något annat (likställighetsprincipen). Det finns ett antal
rättsfall som har prövat vad som har ansetts utgöra sakliga skäl.
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

En stor del av den verksamhet socialnämnden bedriver omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden 2022

I taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden 2022 (antagna av kommunfullmäktige den
20 december 2021, § 251) ingår Ale fritids taxor för lokalhyra m.m. (lokaltaxan). Lokaltaxan
är indelad i fem taxor, taxa 0-4, där taxa 0 är utan avgift och taxa 3 och 4 har högst avgifter.

Lokaltaxan omfattar de kommunala lokaler som Ale fritid lånar ut vid enstaka bokningar. Ale
fritid disponerar inte några av socialnämndens verksamhetslokaler.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Efter beslut i socialnämnden och därefter i kommunfullmäktige kommer detta att skickas för

vidare hantering till sektorchef för sektor socialtjänst och till sektorchef för sektor kultur och

fritid. Beslutet kommer att skickas för kännedom till berörda pensionärsföreningar och till

sektorchef för sektor service.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att det av juridiska skäl inte är möjligt att ingå avtal med
2007 års konstruktion, dels på grund av att socialnämnden inte förfogar över huvuddelen av
berörda lokaler, dels på grund av att tjänster som utförs mot ersättning ska upphandlas.

Med hänsyn till den sekretess som gäller i socialnämndens verksamhet är det därutöver enligt
förvaltningens mening i många fall inte lämpligt att föreningsverksamhet bedrivs i de lokaler
socialnämnden har sin verksamhet.

Det finns skäl att överväga om vissa lokaler, som inte behövs för socialnämndens verksamhet,
är möjliga att återlämna till servicenämnden eller att ställa till kultur- och fritidsnämndens
förfogande för utlåning. Detta gäller inte minst lokaler med utrustning som kan vara farlig
eller dyr att underhålla och reparera.

Ärendet avser rent formellt 2007 års avtal. I praktiken har ärendet kopplingar till Ale fritids
taxor för lokalhyra m.m. (lokaltaxan). Ytterst synes den stora frågan vara vilka lokaler
pensionärsföreningar och vissa andra vuxenföreningar ska ha rätt att låna och om
föreningarna ska ha rätt att låna lokaler till nolltaxa eller enligt taxa 1 i lokaltaxan.
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Frågeställningen kompliceras ytterligare av att lokaltaxan påverkar folkets hus- och
bygdegårdsföreningarnas ekonomi. Då 2007 års avtal har utlöst problemställningen och då
vissa av socialnämndens lokaler skulle kunna vara berörda, bör sektor socialtjänst och sektor
kultur och fritid tillsammans ta fram alternativa lösningar som inte minst uppfyller
likställighetsprincipen, vilken framgår av kommunallagen. Förvaltningen är av uppfattningen
att det finns starka skäl för att belysa konsekvenserna av olika alternativ. Till sist är det
självklart upp till nämnderna och kommunfullmäktige att avgöra vad som gäller i kommunen.
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Sektor kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 1, 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut 1.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Delårsbokslut 1 ska lämnas under 2022 utifrån kommunens fastställda planerings- och
uppföljningsprocess. Uppföljningsrapporten följer upp kommunfullmäktiges budgetmål
utifrån kommunstyrelsens antagna nämndplan 2022. Rapporten följer även upp
basverksamheten och innehåller en ekonomi- och personalanalys.

Arbetet med samtliga strategiska målsättningar bedöms fortgå med måluppfyllelse avseende
aktiviteter och insatser som i väsentlig del genomförts enligt plan. En fortsatt planering finns
inom samtliga målområden.

Sektor kommunstyrelsens basverksamhet bedöms fortgå enligt plan. Verksamhet i fokus
gällande valet 2022, näringslivsfrågor, folkhälsa, digitalisering, ny styrmodell, sociala
kartläggningen och utveckling av intern kontroll bedöms fortgå utan väsentliga avvikelser.
Kontaktcenter hanterade under perioden januari till mars totalt 19 761 ärenden (18 666
motsvarande period 2021). Andel besvarade samtal låg på 93 procent. Utifrån invasionen av
Ukraina har också ett omfattande arbete genomförts gällande krigsplaceringar, nödvatten,
bränsleförsörjning och trygghetspunkter.

Sjukfrånvaron har under perioden visat sig vara något lägre än vid jämförelse med samma
period 2021. Från och med 1 april klassas Covid-19 inte längre som en samhällsfarlig
sjukdom och därmed bedöms påverkan framåt inte vara påtaglig inom sektorn.
Kommunstyrelsen har för perioden en positiv avvikelse på drygt 6 mkr varav hälften härrör
sig från ej inkommen faktura från BORF. Resterande är överskott från kommunstyrelsens
sektorcentrala medel för oförutsedda händelser samt från avdelning strategi och uppföljning
där vakanser funnits.

Daniela Ölmunger Hussein Al-zubaidi

Avdelningschef strategi och uppföljning Kommuncontroller
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-20
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Ärendet

Delårsbokslut 1 ska lämnas under 2022 utifrån kommunens fastställda planerings- och
uppföljningsprocess. Uppföljningsrapporten följer upp kommunfullmäktiges budgetmål
utifrån kommunstyrelsens antagna nämndplan för 2022. Rapporten följer även upp
basverksamheten och innehåller en ekonomi- och personalanalys.

För delårsbokslut 1 har samtliga strategiska målsättningar utifrån sektor kommunstyrelsens
bidrag bedömts ha god måluppfyllelse (Grön). Eftersom detta är ett delårsbokslut kan inte den
totala måluppfyllelsen bedömas. Bedömning av måluppfyllelse har skett utifrån följande
kriterier:

Grön =
Det fortlöper enligt nämndens plan för de insatser och aktiviteter man
föresatte sig för 2022 i väsentliga och stora drag.

Gul =

Det går inte helt enligt plan i väsentliga och stora drag utan nämnden
flaggar upp att det finns en viss osäkerhet i om det strategiska målet kan nås
på helår (utifrån det som nämnden kan påverka).

Röd =
Det går inte enligt plan och nämnden flaggar därför upp att måluppfyllelsen
inte kommer nås om arbetet fortsätter på samma sätt som nu.

Samtliga strategiska målsättningar bedöms fortgå med god måluppfyllelse med aktiviteter och
insatser som i väsentlig del genomförts enligt plan. En fortsatt planering finns inom samtliga
målområden.

Sektor kommunstyrelsens basverksamhet bedöms fortgå enligt plan med bland annat
fullständig implementering av ekonomisystemets olika funktionaliteter och fortsatt revidering
av styrande dokument. En del av basuppdraget handlar om att skapa förutsättningar för en
gynnsam näringslivsutveckling och i det fokuseras arbetet på att attrahera framtida, hållbara
etableringar. En av dessa färdigställs under 2022 (Willys). Arbetet med kommunens trend-
och omvärldsanalys fortsätter vilken planeras att visas under hösten i samband med
kommunens omvärldsdag. Vad gällande kontaktcenter kan en trend ses de senaste åren där
antalet samtal minskar samtidigt som antalet ärenden som handläggs på uppdrag av en sektor
ökar. Totalt hanterades under perioden januari till mars 19 761 ärenden (18 666 motsvarande
period 2021). Andel besvarade samtal låg på 93 procent.

Covid-19 har under första kvartalet fortsatt haft inverkan på kommunstyrelsens medarbetare
då flera av tidigare restriktioner återinfördes och samhällssmittan var hög. Under januari och
februari var sjukfrånvaron inom vissa delar av sektor socialtjänsts verksamhetsområden
väldigt hög, vilket resulterade i att ett antal medarbetare från sektor kommunstyrelsen
tillfälligt och frivilligt arbetat i andra verksamheter, främst inom äldreomsorgen.
Sjukfrånvaron har under perioden visat sig vara något lägre än vid jämförelse med samma
period 2021. Från och med 1 april klassas Covid-19 inte längre som en samhällsfarlig
sjukdom och därmed bedöms påverkan framåt inte vara påtaglig inom sektorn. Inom sektor
kommunstyrelsen är andelen tillsvidareanställda 8 fler än 2021. Ökningen kan förklaras med
att kommunstyrelsen under 2021 hade en relativt hög personalomsättning, och därmed hade
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en hög andel visstidsanställda under pågående rekrytering. Merparten av kommunstyrelsens
verksamheter är nu ändamålsenligt bemannade och endast ett fåtal rekryteringar är igång eller
planeras genomföras under 2022.

Ekonomisk bedömning

Kommunstyrelsen har för perioden en positiv avvikelse på drygt 6 mkr varav hälften härrör
sig från ej inkommen faktura från BORF. Resterande är överskott från kommunstyrelsens
sektorcentrala medel för oförutsedda händelser samt från avdelning strategi och uppföljning.
Ekonomiavdelningen förväntas göra ett mindre överskott med anledning av
personalomsättning inom budget- och controllerenheten. Lägre bankkostnader än förväntat
bidrar i viss mån till den positiva prognosen.

HR-avdelningens positiva avvikelse för perioden beror i huvudsak på lägre kostnader för
friskvård än budgeterat vilket följer tidigare års beteende där merparten av de
friskvårdsberättigade begär ut sin ersättning i slutet av året.
Kansli och säkerhet har för perioden ett underskott som beror på att fordonsförsäkringen
fortfarande belastar avdelningen. Införandet av Unit4 har medfört förseningar på vissa
administrativa uppgifter varav fördelning av nämnda försäkring är en av dem. Verksamheten
belastas av något högre lokalkostnader än förväntat samt en IT-tjänst för digitala möten som
för 2022 är ofinansierad.

Avdelning strategi och uppföljning har för perioden ett relativt stort överskott som till viss del
förklaras med att kostnaden för ett avgångsvederlag bokades upp i bokslutet och belastar 2021
års resultat i sin helhet. Resterande del av överskott är kopplat till vakanser, sjukdom,
förutbetalda intäkter samt viss fördröjning av kostnader inom folkhälsa samt kvalitetsarbetet.

Investeringen för e-arkiv kommer under året att användas för säkra data från Castor inför
upphandlingen av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Införandet av Unit4
förefaller kosta mindre än tilldelad budget varvid ett överskott är att förvänta. Ett nytt ärende-
och dokumenthanteringssystem ska handlas upp under året och enligt den ekonomiska planen
kommer ca 25 % av kostnaderna att falla ut i år. Reservkraft elbilsladdning ska genomföras i
sin helhet under året. Av årsanslaget är ny belysning i kommunhuset samt viss komplettering
av inventarier upptaget i prognos. Utöver det finns inga kända behov vilket medför ett relativt
stort outnyttjat belopp vid årets slut.

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 inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att framdrift skett inom de områden som ryms inom
nämndplanen och att arbetet i stora drag ligger i enlighet med det planerade. Lanseringen och
utvecklingen av Albot, chatboten som ska svara på frågor inom området lön är ett kliv för
kommunstyrelsen vad gäller att digitalisera och tillgängliggöra kommunens tjänster samt att
effektivisera resurser internt.
Arbetet med att förtydliga processer för styrning och ledning fortsätter där resultat nåtts vad
gäller förankring och samsyn kring styrmodellens delar. Ett kommungemensamt
styrdokument om hot- och våld mot anställda har även fastställts. Invasionen av Ukraina
har aktualiserat de frågor som ligger inom framför allt krisberedskap och civilt försvar. Det
har inneburit att ett omfattande arbete genomförts gällande krigsplaceringar, nödvatten,
bränsleförsörjning och trygghetspunkter.

Förvaltningen bedömer att det nya ekonomisystemet visat på ett ökat kompetensbehov kring
vad som påverkar kommunens ekonomi och översyn av ekonomiska processer inom främst
redovisning. Där fortsatt arbete med digitalisering och automatisering bedöms vara avgörande
för en fortsatt god ekonomihantering. Den digitala mognaden och det digitala arvet bedöms
fortsatt vara en utmaning och möjlighet till förbättring för kommunen. Förbättringsutrymme
bedöms främst finnas inom området innovation där resurser hittills inte kunnat prioriteras i
denna riktning. Slutligen bedöms det finnas fortsatta utmaningar i att skapa tillräckliga
resurser och kompetenser inom området informationssäkerhet.
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1 Periodens verksamhet 
1.1 Sammanfattning 
Aktiviteter 

Det pågår fortsatt implementering och förfining av funktionalitet i kommunens nya ekonomisystem vilket kom-
mer att fortgå under hela året. Arbetet kommer att fokusera på att hitta processer som kan digitaliseras och 
automatiseras. Översyn av kommunens finanspolicy kommer att ske under året samt översyn av kommunens 
resursfördelningsmodell. 

Ett ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer har startats upp och det centrala arbetet med framtidens kompe-
tensförsörjningsutmaning har fortsatt prioritet. 

Kommunens arbete med att ta fram en ny vision är uppstartad. En förstudie för den externa webben samt den 
interna webben är under framtagande med beräknad leverans maj 2022. Ett arbete med att uppdatera kommu-
nens digitaliseringspolicy är uppstartad och utskickat på intern informell remiss. 

Budgetdialogen med omvärldsanalys är genomförd och arbetet med att ta fram kommunens trendanalys är upp-
startad med planerad leverans Q4. Den sociala kartläggningen är under arbete och resultatet planeras att present-
eras på kommunens omvärldsdag i september 2022. 

En upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem är uppstartad och en säker digital mötestjänst har implemente-
rats. Arbete med informationshanteringsplaner har inletts i samtliga nämnder. Utredningen om en kommuncen-
tral nämndadministration och registratur har varit ute på remiss och en risk- och konsekvensanalys har genom-
förts. 

En skyddsrumsinventering med olika insatser har genomförts. Avrapportering till Länsstyrelsen har genomförts 
gällande krisberedskap och civilt försvar och arbetet med att krigsplacera nyckelfunktioner har påbörjats. 

Arbetet med att planera genomförandet av valet den 11 september pågår och samverkan med berörda statliga 
myndigheter fortgår. Rekrytering av röstmottagare har huvudsakligen genomförts under kvartalet och lokaler har 
bokats in. 

Resultat 

Löneenheten har under kvartal ett lanserat chatboten, Albot, en del i att digitalisera och effektivisera arbetet på 
löneenheten. Nyttan av Albot kommer att utvärderas under hela 2022. Projektgrupper har tillsatts på lön för att 
arbeta med införande av ärendehanteringssystem samt digitalisering av anställningsprocessen. 

Arbetet att förtydliga processer för styrning och ledning fortsätter och resultat har nåtts vad gäller samsyn kring 
styrmodellens delar och nulägesanalysernas struktur. Flera ärenden har handlagts och utredningar färdigställts på 
uppdrag av andra verksamheter och för politiska beslut. Flera möjliga case för fortsatt arbete inom ramen för 
digitala tvillingar har identifierats i bred dialog med sektorerna för samhällsbyggnad och service. 

Ett kommungemensamt styrdokument om hot- och våld mot anställda fastställts. 

Analys 

Införandet av det nya ekonomisystemet har påvisat behovet att öka kompetensen kring vad som påverkar kom-
munens ekonomi och översyn av ekonomiska processer inom främst redovisning. Det har också blivit tydligt att 
kunskapen kring hur kommunens verksamhetssystem interagerar med varandra behöver höjas. Fortsatt arbete 
med digitalisering och automatisering bedöms vara avgörande för en fortsatt god ekonomihantering. 

Den digitala mognaden och det digitala arvet fortsätter att vara en utmaning och en möjlighet till förbättring för 
kommunen. Utrymme att förbättra finns också inom området innovation där resurser inte hittills kunnat priorite-
ras i denna riktning. 

Invasionen av Ukraina har aktualiserat de frågor som ligger inom framför allt krisberedskap och civilt försvar. 
Det innebär att arbetet med krigsplaceringar, nödvatten, bränsleförsörjning, trygghetspunkter med mera har in-
tensifierats. 
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Det finns fortsatt utmaningar främst i att skapa tillräckliga resurser och kompetenser inom området informat-
ionssäkerhet, verkställandet av den nya organisationen samt att få genomslag i fråga om arbetet med civilt försvar 
och krisberedskap. 
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2 Strategiska målsättningar 
2.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Kommentar 

Målområdet hälsa och välbefinnande handlar om att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande samhälle, att 
människor i Ale är rustade för att nå sin fulla potential och att vi har hållbara stöd för de som har behov. I arbe-
tet med målsättningen är samverkan över verksamhetsområden, med olika huvudmän och aktörer i samhället en 
nyckel. Det görs bland annat i samverkansforumet tidigt samordnade insatser (TSI). I TSI finns ett övergripande 
fokus på att förebygga ohälsa och främja psykisk hälsa hos barn och unga. Arbete med ANDT i bland annat 
samarbete med Polisen bidrar också till målsättningen. 

Ett flertal aktiviteter och taktiska team är i gång för att arbeta för en förflyttning framåt inom målsättningen, där 
kommunstyrelsen är med och leder, samordnar och/eller finansierar dessa frågor i samverkan med andra verk-
samheter och sektorer. Exempel som är i gång eller har startats upp denna period är: 

• Föräldrahälsa Skepplanda 
• My Attitude 
• Taktiskt team: föräldrastöd 
• Taktiskt team: våld i ungas relationer 
• Senior sport school 
• Digitalt fältstöd 
• Sommaraktiviteter 2022 
• MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa 

Under första kvartalet 2022 har arbetsgruppen för sociala kartläggningen startats upp och indikatorer tagits fram. 
Framtagande av statistik är i startfasen. Analys och presentation av resultat kommer att ske under kvartal 4 inne-
varande år. 

För att människor i kommunen ska kunna ha meningsfull sysselsättning är det lokala näringslivet och dess möj-
ligheter för att erbjuda arbete en förutsättning. Välbefinnandet hos företagen är relativt gott. Ett lågt antal kon-
kurser och förhållandevis höga vinsttal i samtliga branscher. Kraftigt ökade energi- och bränslepriser kan snabbt 
förändra den positiva bilden då många åkerier och tillverkande industrier har svårt att snabbt kompensera för 
dessa ökningar. Kommunstyrelsen bidrar för att stödja företagen genom mötesplatser och företagsbesök för att 
få och sprida information om läget. Samarbetet med Nyföretagarcentrum i Kungälv fortsätter och intensifieras 
under året då deras regelbundet återkommande konsulttider för personer i starta eget tankar kommer att kom-
pletteras med två Öppna hus under Näringslivsdagarna 10-20 maj. Näringslivsdagarnas huvudtema är "Mötes-
platsen" och kommer att innehålla ett antal sådana mellan Ale kommuns politiker, tjänstemän och företagare allt 
för att öka förståelsen och tillgängligheten mellan grupperna. 

2.1.1 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord 
ska genomföras. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Utifrån utredningen om psykisk ohälsa (2020) har samverkansforumet tidigt samordnade insatser (TSI) tagit sig 
an flera av de övergripande områden som omnämndes i rapporten. Huvudfokus ligger på området föräldrastöd 
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och föräldrahälsa där avdelningen är med och leder det arbete som syftar till att ta fram ett generellt föräldra-
stödspaket för Ales föräldrar som har barn i åldern 0–18 år. Ytterligare områden som omhändertas inom ramen 
för TSI är att se över vilka tillgängliga stöd som finns, kunskapshöja inom området genom metoden MHFA 
(första hjälpen till psykisk hälsa), samt ett fokus på att förebygga våld i ungas relationer. Avdelningen är med och 
samordnar, processleder och driver både frågorna samt TSI-forumet. 

Ett sätt att öka tillgängligheten till stöd och samtal för unga i Ale är att erbjuda ett digitalt chattstöd via projektet 
digitalt fältstöd. Arbetet görs tillsammans med Alefritid och fältenheten och finansieras av folkhälsomedel via 
avdelningen. Under denna period har arbetet startats upp och tekniska detaljer har kommit på plats. Planen är att 
chatten ska vara i gång 1 juni. 

(Den psykiska hälsan kommer att följas via social kartläggning 2.0) 

2.2 Kunskap och utbildning 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen stödjer målsättningen genom bland annat nyckeltal för beslutsfattande. Vidare bidrar kom-
munstyrelsen genom nätverk och relationer till lokala företag vilket kan användas både för praktikplatser för 
unga men också för att utveckla sammanhanget mellan utbildning och arbetsmarknad. Samarbete med Komvux 
och Invux har inletts under 2021 och fortsätter under 2022. Bland annat sammanställs för närvarande en prak-
tikmatris så att kommunens företag lättare kan se var de kan göra en insats och ta in en praktikant. 

Samarbetet med Ung Företagsamhet Göteborg fortsätter. Utöver att stötta föreningen ekonomiskt planeras en 
aktivitet för kommunens intresserade grundskolelärare under året. Syftet är att intressera elever för entreprenör-
skap tidigare under skolgången då detta korrelerar med företagande senare i livet. 

Kommunstyrelsen samordnar och leder samarbetsforumet TSI vilket i sitt arbete har ett tydligt fokus på full-
följda studier och målsättningen kunskap och utbildning. Flera av de aktiviteter som är i gång bidrar till att stärka 
de skyddsfaktorer som också spelar in för att öka möjligheterna till att klara sin skolgång. 

2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen säkerställer att medarbetare har anständiga arbetsvillkor genom att följa rådande lagstiftning 
samt de centrala och lokala kollektivavtalen. Kommunstyrelsen tar regelbundet emot LIA-anställningar, arbets-
träning samt praktikanter. 

Den senast tillgängliga statistiken pekar på att näringslivet fortsatt går bra i Ale kommun vilket bidrar till god 
ekonomisk tillväxt och fortsatt anständiga arbetsvillkor. Snittet av nettovinstmarginalen hos alla i kommunen 
verksamma företag låg efter 2020 års bokslut på 8% att jämföra med ett Sverigesnitt på 5% (VGR 6,7%). Antal 
konkurser under fjolåret begränsades till 4 stycken jämfört med ett årssnitt på 12 stycken (2018–2020). Kommu-
nen har fortsatt få nyetableringar då vi saknar tillräckligt mycket och tillräckligt stor verksamhetsmark, områdena 
Osbacken och Äskekärr kan komma att ändra på detta under 2022. Kommunen har ett lägre nyföretagande per 
capita än flera andra GR-kommuner vilket på sikt kan påverka den ekonomiska tillväxten negativt, men har ett 
förhållandevis högt överlevnadstal för nya företag vilket är positivt. 2022 har börjat skakigt för många i kommu-
nen verksamma företag. Volatila elpriser och historiskt höga bränslepriser slår hårt mot t.ex transportföretag, 
lantbruk och anläggningsföretag. Kostnaderna har enligt företagen inte kunnat fördelas ut på slutkund ännu så 
resultaträkningarna kommer att påverkas negativt vilket kan komma att påverka konkursgraden i kommunen och 
arbetsmarknadsförutsättningar lokalt. 

Kommunstyrelsen deltar i sektoröverskridande arbete med sektorerna för utbildning och socialtjänst för att sam-
ordna arbetet med jobbspår, kommunens olika behov av praktikplatser samt arbetet med att minska arbetslöshet 
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för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Arbete med framtagande av ny befolkningsprognos har startats upp under första kvartalet 2022. 

2.4 Hållbart samhällsbyggande 

 

Kommentar 

För detta mål arbetar kommunstyrelsen stödjande ur flera perspektiv. Ett gott företagsklimat kan påverka förut-
sättningarna för företagande och entreprenörskap och därav arbetar kommunstyrelsen tillsammans med sektor 
samhällsbyggnad för att utveckla goda relationer och förbättra företagsklimatet. Lotsgruppen har haft 6 träffar 
under Q1. En markberedskapsgrupp mellan SBN och KS är aktiverad. Stora Viken gruppen med representanter 
från PLEX, NE och Skanska träffas regelbundet med syfte att bereda verksamhetsmark vid Stora Viken så tidigt 
som möjligt. Insiktsmätningsgrupp (Plan, NE, Miljö, SBK) träffas halvårsvis. Under inledningen av 2022 har 
efterfrågan på energi- och klimatrådgivning varit högre än normalt, troligtvis på grund av de höga energipriserna. 
Samverkan har skett med konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare för att gemensamt kommunicera 
till invånarna kring de höga elpriserna och de rådgivningstjänster som kommunen erbjuder. Under Q1 har kom-
munstyrelsen också arbetat stödjande för målet genom att lyfta olika perspektiv i planeringsarbete kopplat till 
samhällsbyggnadsprocesserna. Kommunstyrelsens handlingsplan för energi och klimatstrategin genomförs under 
2022. 

2.5 Ett Ale 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen arbetar löpande med att skapa förutsättningar för en likvärdig administrativ process, som är 
en del i ett Ale. Under året ska allmänna val hållas i Sverige och för kommunstyrelsens del är detta en del i att 
stödja den strategiska målsättningen. 

Kommunstyrelsen arbetar med att ta fram förstudier för arbetet med att utveckla den externa webben samt den 
interna webben. Förstudierna ska vara klara den 31 maj. 

Kommunstyrelsen arbetar löpande med att öka förtroendet för kommunens verksamhet och öka insynen i orga-
nisationen genom kommunikationsinsatser, till exempel genom att stötta och utbilda i gott kommunikationsar-
bete. Kommunstyrelsen har gjort en riskanalys över kommunens sociala medier ur GDPR-hänseende och ska nu 
införa ett nytt arbetssätt i organisationen. Som stöd för arbetet har kommunstyrelsen tagit fram en handbok för 
sociala medier. 

Förarbetet och förankring av processen för instyrning av gemensam digitalisering är genomförd och under 2022 
kommer nominering, beredning och beslut av de gemensamma digitaliseringsinitiativen att genomföras. En 
mindre insats mot att arbeta med nyttorealisering är genomförd. Ett led i att uppnå en samlad styrning av projekt 
är att samla projektdokumentation i det digitala verktyget Antura. 

Styrande dokument som policy för digitalisering och handbok för projektmodell är under revidering och försla-
get är på remiss inom verksamheterna, för beslut under 2022. 

Chatbot på HR lön är implementerad på intranätet och kan besvara lönefrågor som ställs av medarbetare. Under 
2022 är Ale kommun delaktiga i att sprida kunskap och erfarenhet om projektet till andra kommuner. 

Återkopplingen av infosäkkollen från MSB har analyserats och förslag på utvecklingsområden identifierats. Upp-
handling av en tjänst från Inera som möjliggör en säker hantering av personuppgifter samt sekretess i samband 
med genomförande av digitala möten genomförs. Tjänsten planeras att införas inom kort för handläggare inom 
sektor socialtjänst och utvalda nämndsekreterare. Flera informationsklassificeringar främst för system som är 
aktuella för installation har genomförts och en konsekvensbedömning utifrån dataskyddsförordningen har ge-
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nomförts för sociala medier. 100 medarbetare har genomfört MSB utbildning inom informationssäkerhet 
(DISA). Utbildningen genomfördes digitalt. 

2.5.1 Uppdrag: Ett arbete med att förnya vår aktuella vision och värdegrund 
ska påbörjas under året. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Arbetet med vision har startats upp och kommunstyrelsen har påbörjat research kring upplägg av arbetet med ny 
vision. Förslag på arbetsprocess planeras presenteras för kommunstyrelsen under Q2. 

2.6 En arbetsgivare 

 

Kommentar 

Ett gemensamt ledarskapsprogram för att stödja kommunens chefer är upphandlat och uppstartat under Q1. 
Programmet hjälper kommunens chefer i att utveckla ledarrollen samt genom att öka tydligheten kring förvänt-
ningar i rollen som chef i kommunen. Programmet omfattar kommunens alla chefer som grupperas sektors 
överskridande i syfte att också öka det tvärsektoriella nätverket. Kommunstyrelsen kommer även att utveckla den 
centrala introduktionen för att samtliga medarbetare och chefer ska få en gemensam referensram och plattform 
för att arbeta i Ale kommun. 

Ett riktat ledarprogram, har också startats upp i det digitala ledarskapet för en pilotgrupp av ledare. Syftet med 
den extra satsningen är att öka kommunens förmåga att planera, leda och utveckla digitalisering för att möta 
invånares och andra intressenters behov utifrån de förutsättningar som kommunen har idag och med sikte på 
framtiden. Den demografiska utmaningen kommuner i Sverige står inför kommer att behöva hanteras på olika 
sätt för att säkra kommunens tjänster till invånare och intressenter där automatisering av vissa processer kan 
underlätta framtida resurssättning då allt färre ska försörja fler. 

Under 2022 ska den nya styrmodellen implementeras och nämndernas arbete med sina nulägesanalyser ska un-
derlättas. Kommunstyrelsen bistår genom att stötta nämnderna, sektorerna samt olika partikonstellationer i mål-
styrning och nulägesanalys för att främja jämlika förutsättningar och skapa samsyn. 

2.6.1 Uppdrag: Testa möjligheten till mindre personalgrupper. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Ett testprojekt med minskad personalgrupp genomförs sedan början på 2021 på Garverivägens äldreboende, 
korttidsenhet och dagverksamhet. Från ett enskilt ledarskap anställdes ytterligare en enhetschef. Personalgrup-
perna hamnade därmed på ca 25 medarbetare per enhetschef. Syftet med projektet var att undersöka om upple-
velsen av arbetsmiljön förändrats samt hur åtgärden påverkar sjukfrånvarotalen. 

Innan projektet startades gjordes ingen undersökning av arbetsmiljön. Därmed saknas nyckeltalsunderlag för hur 
arbetsmiljön såg ut innan testprojektet startade. En pulsmätning är planerad till andra kvartalet 2022 vilken 
kommer förse kommunen med en nulägesbild av arbetsmiljön. 

Underlag för en jämförelse kring hur sjukfrånvaron påverkats finns tillgänglig och redovisas nedan, men då Co-
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ronapandemin påverkar sjukstatistiken i stor omfattning är det omöjligt att i dagsläget dra några slutsatser kring 
hur denna påverkats av testprojektet. 

• Korttidssjukfrånvaro (Dag 1–14): 
o 2020: 7,71% 
o 2021: 7,58% 

• Medellångsjukfrånvaro (Dag 15–59): 
o 2020 0,95% 
o 2021: 1,87% 

• Långtidssjukfrånvaro: (Dag 60+): 
o 2020: 4,4% 
o 2021: 3,62% 
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3 Basverksamhet 
3.1 Uppföljning av basverksamhet 
Ekonomiavdelningens grunduppdrag består av redovisning, upphandling samt budget och prognosarbete. 
Arbetet har fokus på implementering av vårt nya upphandlade ekonomisystem som gick i drift 1 januari 2022. 

Från årsskiftet så har tjänsten som redovisningschef blivit permanent tillsatt vilket ger stabilitet i redovisningsen-
heten. Det har också skett en del naturlig personalrotation då controllergruppen haft pensionsavgång tillsam-
mans med att ett par medarbetare gått vidare till andra tjänster utanför kommunen. Ersättningsrekryteringar är 
gjorda men det kommer medföra en viss introduktionstid där servicenivån kanske inte kan hållas lika hög som 
vanligt. 

HR-avdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR-
området som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheten ska nå sina målsättningar. 

Vår HR-avdelning har tre olika ansvarsområden: 

Lön - betala ut rätt lön i rätt tid till alla våra medarbetare. 

Det strategiska – att tillse att vi har processer som stödjer oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgi-
vare, vilket bland annat berör kompetensförsörjning, rehabilitering och vår personalpolitik i stort. 

Det operativa – att tillse att HR-avdelningen kan ge verksamheternas chefer konsultativt stöd i alla personalfrå-
gor och på så sätt bidra till ett tydligt, tryggt och modigt ledarskap. 

Kansli- och Säkerhetsavdelningen har en stödjande, styrande och uppföljande roll för koncernövergripande 
kansli- och säkerhetsfrågor. 

Avdelningen bedriver verksamhet inom följande områden och är både stödjande och styrande i processerna: 

• Kommungemensamma administrativa processer 
• Nämndadministration 
• Registratur och informationshantering 
• Arkiv 
• Förtroendemannaadministration 
• Juridik 
• Försäkringar 
• Dataskyddsfrågor och informationssäkerhet 
• Utredningar 
• Stöd till förtroendevalda 
• Demokratifrågor 
• Säkerhetsfrågor 
• Trygghetsfrågor 
• Beredskapsfrågor 

Därutöver har avdelningen en överförmyndarenhet som arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden. Bas-
verksamheten förvaltas och utvecklas ständigt för att möte de krav som finns på verksamheten. 

Avdelningen för strategi och utveckling omfattar fyra enheter; Näringsliv, Kontaktcenter, Kommunikation 
och Utveckling. 

Ett av avdelningens basuppdrag handlar om att skapa förutsättningar för en gynnsam näringslivsutveckling och i 
det fokuseras arbetet på att attrahera framtida, hållbara etableringar. En av dessa färdigställs under 2022 (Willys) 
och flera andra kommer sannolikt att följa. Externa etablerare har, inte mist efter artiklar i GP (Northvolt), fått 
upp ögonen för Ale som en mycket lämplig kommun att etablera verksamhet i. 

En annan del av avdelningens basuppdrag är politisk ärendeberedning och där sker arbetet enligt plan och ett 30-
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tal ärenden har beretts under Q1. Arbetet inom folkhälsa och med att utveckla styrningen för digitaliseringspro-
jekt utvecklas under året och fortsätter. Kommunens fortsatta medverkan inom ramen för det digitala tvilling-
samarbetet ska upp för dialog med kommunstyrelsen under våren och om kommunen ska kvarstå fortsätter av-
delningens arbete med att stödja sektorerna med detta. Efterfrågan på statistik och analyser fortsätter öka och 
under året kommer enheten ta fram en befolkningsprognos samt bidra med andra underlag som styrs av sek-
torernas efterfrågan. Arbetet med kommunens trend- och omvärldsanalys fortsätter vilken planeras att visas un-
der hösten i samband med kommunens omvärldsdag som avdelningen är huvudansvarig för. Under hösten ska 
även uppföljningen av den sociala kartläggningen presenteras. Arbetet med att implementera ny styrmodell samt 
att utveckla arbetet med internkontroll fortsätter för avdelningen. 

Avdelningen är genom kontaktcenter kommunens väg in. En trend som ses de senaste åren är att antalet samtal 
minskar men att antalet ärenden som handläggs på uppdrag av en sektor ökar. Totalt hanterades under perioden 
januari till mars 19 761 ärenden (18 666 motsvarande period 2021). Andel besvarade samtal låg på 93 procent. 

Fördelning samtal per beställare Antal Andel 

Socialtjänsten 5 084 31 % 

Samhällsbyggnad 3 280 20 % 

Alebyggen 3 116 19 % 

Utbildning 1 968 12 % 

Kommunstyrelsen 1 640 10 % 

Service 328 2 % 

Kultur och fritid 492 3 % 

Räddningstjänsten 328 2 % 

Totalt 16 399 100 % 

Utöver att hantera kanalerna telefon, e-post och besök har kontaktcenter även i uppdrag att handlägga flera olika 
ärenden för sektorerna. En uppskattning för perioden januari till mars visar på cirka 1 500 ärenden som fördelas 
på samhällsbyggnad med 38 procent, service med 33 procent, socialtjänsten med 13 procent, utbildning med 11 
procent samt 4 procent för kommunstyrelsen. 

Handläggningen av sektorernas ärenden tar olika lång tid i anspråk. En uppskattning för perioden januari till 
mars visar på cirka 533 timmar som fördelas på sektorerna med 40 procent för service, 26 procent för social-
tjänsten, 18 procent för samhällsbyggnad, 9 procent för utbildning samt 7 procent för kommunstyrelsen. 
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4 Ekonomisk analys 
4.1 Analys och förslag för framtiden 
Analys 

Kommunstyrelsen har för perioden en positiv avvikelse på drygt 6 mkr varav hälften härrör sig från ej inkom-
men faktura från BORF. Resterande är överskott från kommunstyrelsens sektorcentrala medel för oförutsedda 
händelser samt från avdelning strategi och uppföljning. 

Kommunstyrelsens sektorcentrala medel har initialt belastats med kostnader kopplat till pandemin men det 
kommer sannolikt vara ytterst begränsat med liknande kostnader framöver. I prognosen är hänsyn dock tagen till 
den osäkra situationen i Ukraina och vad det kan medföra för organisationen under 2022. Prognosen innefattar 
också kostnaden för uppdatering av kommunens hemsida. 

Ekonomiavdelningen förväntas göra ett mindre överskott med anledning av personalomsättning inom budget- 
och controllerenheten. Samtliga tjänster är tillsatta men ett visst glapp uppstår som skapar den positiva avvikel-
sen. Lägre bankkostnader än förväntat bidrar i viss mån till den positiva prognosen. 

HR-avdelningens positiva avvikelse för perioden beror i huvudsak på lägre kostnader för friskvård än budgeterat 
vilket följer tidigare års beteende där merparten av de friskvårdsberättigade begär ut sin ersättning i slutet av året. 
Det finns i dagsläget inget som tyder på att budgeten inte ska vara i balans vid årets slut. 

Kansli och säkerhet har för perioden ett underskott som beror på att fordonsförsäkringen fortfarande belastar 
avdelningen. Införandet av Unit4 har medfört förseningar på vissa administrativa uppgifter varav fördelning av 
nämnda försäkring är en av dem. Verksamheten belastas av något högre lokalkostnader än förväntat samt en IT-
tjänst för digitala möten som för 2022 är ofinansierad. Ambitionen är dock att detta i slutändan skall inrymmas 
inom tilldelad ram varvid prognosen läggs utan avvikelse mot budget. 

Avdelning strategi och uppföljning har för perioden ett relativt stort överskott som till viss del förklaras med att 
kostnaden för ett avgångsvederlag bokades upp i bokslutet och belastar 2021 års resultat i sin helhet. Resterande 
del av överskott är kopplat till vakanser, sjukdom, förutbetalda intäkter samt viss fördröjning av kostnader inom 
folkhälsa samt kvalitetsarbetet. Från andra kvartalet görs en budgetjustering där kollektivtrafiken, ÖP samt två 
tjänster flyttas till sektor samhällsbyggnad. Prognosen för strategi och uppföljning är en budget i balans men det 
finns risk att en tjänst som saknar finansiering inte går att inrymma inom tilldelad budgetram. 

Förtroendemannaverksamheten har efter två års pandemi återgått till en mer normal mötesstruktur vilket medför 
att de senaste årens överskott inte kan förväntas under 2022. Verksamheten förväntas bedrivas inom tilldelad 
budgetram. 

Efter föregående års kraftiga avvikelse på grund av en engångsavsättning för framtida pensionskostnader så för-
väntas årets kostnader falla ute enligt plan. 

Sammantaget så medför kommunstyrelsen prognos för 2022 en positiv avvikelse med den osäkra situationen i 
Ukraina inkluderad. Prognosen medger inga större avvikelser och ytterligare oförutsedda händelser kan medföra 
åtgärder för att säkerställa en budget i balans. 

4.1.1 Sammanfattande tabeller 

Resultaträkning 

  Budget tkr (ack) Utfall tkr (ack) Avvikelse budget 
(ack) 

Budget tkr 
(helår) 

Prognos tkr 
(helår) 

Avvikelse pro-
gnos (helår) 

Intäkter 1 398 19 290 17 893 5 591 15 599 10 008 

Kostnader -47 564 -59 050 -11 487 -191 113 -199 121 -8 008 

Netto -46 166 -39 760 6 406 -185 522 -183 522 2 000 
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Nettokostnad per verksamhet 

  Ack.Budget Ack. Utfall Ack. Avvi-
kelse Budget 2022 Årsprognos 

2022 Årsavvikelse 

Tkr       

BE-
SLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDE
N 

      

Kommunchef (sektorcentrala medel) -3 848 -2 414 1 434 -15 428 -13 928 1 500 

Ekonomiavdelning -4 817 -4 807 10 -19 542 -19 042 500 

HR avdelning -6 099 -5 658 441 -25 349 -25 349 0 

Kansli och säkerhetsavdelning -4 526 -5 213 -687 -17 999 -17 999 0 

Avdelning Strategi och uppföljning -6 981 -5 071 1 910 -28 169 -28 169 0 

Räddningstjänst (BORF) -8 772 -5 735 3 037 -35 087 -35 087 0 

Förtroendemannaverksamhet -3 873 -3 623 250 -14 948 -14 948 0 

Pensioner -7 250 -7 239 11 -29 000 -29 000 0 

NETTOKOSTNADER -46 166 -39 760 6 406 -185 522 -183 522 2 000 

Investeringar 

Investeringsanalys 

Investeringen för e-arkiv kommer under året att användas för säkra data från Castor inför upphandlingen av ett 
nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. 

Införandet av Unit4 förefaller kosta mindre än tilldelad budget varvid ett överskott är att förvänta. 

Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem ska handlas upp under året och enligt den ekonomiska planen 
kommer ca 25 % av kostnaderna att falla ut i år. 

Reservkraft elbilsladdning ska genomföras i sin helhet under året. 

Av årsanslaget är ny belysning i kommunhuset samt viss komplettering av inventarier upptaget i prognos. Utöver 
det finns inga kända behov vilket medför ett relativt stort outnyttjat belopp vid årets slut. 

Investeringsprognos 

Investeringar, belopp i Tkr Utfall perioden Budget helår Prognos helår Prognos helårs 
avvikelse 

E-arkiv  -399 -299 100 

Unit4 ERP -23 -1 219 -419 800 

Ärende- o dok hant system  -2 650 -650 2 000 

Reservkraft elbilsladdning  -1 500 -1 500  

Årsanslag  -1 000 -100 900 

Totalt: -23 -6 768 -2 968 3 800 
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5 Personalanalys 
5.1 Personalanalys och förslag för framtiden 
I Ale skapas förutsättningar för de som arbetar här, invånare och näringsliv. 

Önskan är att alla ska vara medskapande i att utforma ALE - lätt att leva. De som arbetar i Ale, invånare och 
näringsliv ska alltid känna sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. 

Ale kommun är en arbetsgivare som har ett förhållningssätt som präglas av stolthet omtanke och lust där strävan 
är att som arbetsgivare kommunicera och ge ett enhetligt bemötande. 

Covid-19 har under första kvartalet fortsatt haft inverkan på kommunstyrelsens medarbetare då flera av tidigare 
restriktioner återinfördes och samhällssmittan var hög. Hemarbete har fortsatt kunnat tillämpas för merparten av 
kommunstyrelsens medarbetare. Då kommunen, på totalen under januari och februari, hade en mycket hög sjuk-
frånvaro resulterade det i att ett antal medarbetare från sektor kommunstyrelsen tillfälligt och frivilligt arbetat i 
andra arbeten än ordinarie, exempelvis inom Äldreomsorgen. 

Sjukfrånvaron har under perioden visat sig vara något lägre än vid jämförelse med samma period 2021. 

Från och med 1 april klassas Covid-19 inte längre som en samhällsfarlig sjukdom och därmed bedöms påverkan 
framåt inte vara påtaglig inom sektorn. 

Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att ta fram och implementera nya system, processer, strukturer, att skapa 
en transparens och en tillgänglighet för såväl interna verksamheter som för invånare, besökare och näringsliv. 
Detta för att säkerställa att arbetet med offentlig verksamhet utförs på ett effektivt och relevant sätt samt skapar 
mesta nytta för invånarna. 

Inom sektor kommunstyrelsen är andelen tillsvidareanställda 8 fler än 2021. Ökningen kan förklaras med att 
kommunstyrelsen under 2021 hade en relativt hög personalomsättning, och därmed hade en hög andel visstids-
anställda under pågående rekrytering. Merparten av kommunstyrelsens verksamheter är nu ändamålsenligt be-
mannade och endast ett fåtal rekryteringar är i gång eller planeras genomföras under 2022. Kommunstyrelsen 
behöver under året arbeta för en stabil organisation och att bibehålla medarbetare i organisationen. 

HR-avdelningen har lanserat chatboten, Albot, nyttan kommer att utvärderas under hela 2022. Målet är att opti-
mera personalresursen, digitalisera processer och ett snabbare svar till kund. 
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Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 1, 2022 för Ale kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 1 för Ale kommun
2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Delårsbokslut 1 ska lämnas under 2022 utifrån kommunens fastställda planerings- och
uppföljningsprocess. Uppföljningsrapporten följer upp kommunfullmäktiges budget och
består av en sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale
kommun. Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd.

Insatser och aktiviteter inom ramen för samtliga av de strategiska målsättningarna bedöms
fortgå i väsentlig del enligt plan och bedöms bidra till god måluppfyllelse. Även de fyra
uppdrag som ligger i kommunfullmäktiges budget för 2022 bedöms som pågående och utan
några avvikelser.

Pandemins uppgång under januari påverkade både medarbetare och chefer, i form av
omfattande personalfrånvaro, anpassade arbetsmetoder och nya riktlinjer. Den höga
sjukfrånvaron resulterade i att ett antal medarbetare tillfälligt och frivilligt arbetade inom
andra arbeten än ordinarie, exempelvis inom äldreomsorgen. Korttidsfrånvaron (sjuk dag 1–
14) var i hela kommunen under 9,87 % under januari månad. Covid-19 anses från och med 1
april inte längre vara en samhällsfarlig sjukdom och ses därmed inte komma att ha lika stor
personalfrånvaro påverkan framöver. Dock kvarstår det en del restriktioner inom vård- och
omsorgsarbetet.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar Sverige och Ale kommun. Inledningsvis
förberedde Ale kommun för att stötta Migrationsverket med mottagande av flyktingar.
Flyktingströmmarna har varit svårberäknade och lokalt har ett mindre antal familjer kommit
hittills. Förvaltningen bedömer att den långsiktiga prognosen är osäker och beror på
närliggande länders förmåga samt krigets långvarighet och i vilken grad det är möjligt för
människor att återvända i närtid. Invasionen har stor påverkan på världsmarknaden både
utifrån råvarutillgång och ekonomisk osäkerhet. Hittills har kraftigt ökande priser på till
exempel el, bränsle, byggmaterial och i viss mån även mat påverkat lokalsamhället och
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organisationen. Förvaltningen bedömer sammantaget att Ale kommun kan komma att
påverkas av det ökande kostnadsläget inom alla verksamheter under det kommande året.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef Strategi och uppföljning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-21

Delårsbokslut 1, 2022 för Ale kommun

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommuncontroller

För kännedom:

Kommunchef
Ekonomichef
Avdelningschef Strategi och uppföljning
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Ärendet

Delårsbokslut 1 ska lämnas under 2022 utifrån kommunens fastställda planerings- och
uppföljningsprocess. Uppföljningsrapporten följer upp kommunfullmäktiges budget och
består av en sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale
kommun. Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd.

Budgetmål och uppdrag:

Samtliga av de strategiska målsättningarna bedöms fortgå med prognosticerad god
måluppfyllelse med aktiviteter och insatser som i väsentlig del genomförts enligt plan. Även
de fyra uppdrag som ligger i kommunfullmäktiges budget för 2022 bedöms som pågående
och utan några avvikelser.

Personalanalys:

Pandemins uppgång under januari påverkade både medarbetare och chefer, i form av
omfattande personalfrånvaro, anpassade arbetsmetoder och nya riktlinjer. Arbetsfördelning
och arbetsbelastning har stundtals varit mycket hög inom stora delar av kommunens
verksamheter. Den höga sjukfrånvaron resulterade i att ett antal medarbetare tillfälligt och
frivilligt arbetade inom andra arbeten än ordinarie, exempelvis inom äldreomsorgen.
Arbetsgivaren införde även en extra övertidsersättning, utöver kollektivavtalad ersättning, för
övertid till personal som covidrelaterat arbetat mer än ordinarie arbetstid för perioden.
Korttidsfrånvaron (sjuk dag 1–14) var i hela kommunen under 9,87 % under januari månad.
Covid-19 anses från och med 1 april inte längre vara en samhällsfarlig sjukdom och ses
därmed inte komma att ha lika stor personalfrånvaro påverkan framöver. Dock kvarstår det en
del restriktioner inom vård- och omsorgsarbetet.

I 2021 års nyckeltalsrapport, som samordnas av GR, så ligger Ale i regel något högre,
gällande personalomsättningen, än de övriga kommunerna. 2021 hade Ale på en
personalomsättning på 11,6%, och genomsnittet inom GR var 7,4% (exklusive
pensionsavgångar). Ale har sedan 2020 en ökande personalomsättning. Detta stämmer väl
överens med trenden i övriga GR kommuner där samtliga kommuner har en ökande
personalomsättning undantaget Härryda och Kungälv.

Kort översyn av väsentliga händelser inom nämnderna:

Kommunstyrelsen

Pågår fortsatt implementering och förfining av funktionalitet i kommunens nya
ekonomisystem vilket kommer att fortgå under hela året. Förstudier för ny extern samt intern
webb är uppstartade. Ett ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer har startats upp och det
centrala arbetet med framtidens kompetensförsörjningsutmaning har fortsatt prioritet. En
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upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem är uppstartad och en modell för instyrning av
digitaliseringsmedel är framtagen och fastställd.

Servicenämnden

IT har under perioden haft stort fokus på säkerhet och att säkra upp kommunens IT-plattform
samt fortsatt arbete med att ytterligare förbättra supportverksamheten. Detta inte minst på
grund av ökat cyberhot och enheten samverkar också i en extern granskning av
kommunens IT-säkerhet.  Livsmedelskostnaderna har ökat kraftigt och förväntas öka
ytterligare vilket kan komma att påverka utbud och kvalitet på maten för att klara en budget i
balans.

Utbildningsnämnden

Nya resultat inom utbildningsområdet samt nationella/regionala jämförelsetal har under
perioden inkommit. De avser enkätresultat för vårdnadshavare i förskolan, lärarbehörighet i
skolan, personaltäthet i skolan samt öppna jämförelser gymnasieskola. Resultaten visar att
vårdnadshavarna i förskolan svarar mer positivt på enkäten än föregående år, och resultatet är
i nivå med Göteborgsregionen, dock är svarsfrekvensen lägre än tidigare. 
Personaltätheten i förskola och fritidshem har förbättrats, men nationella jämförelsetal är ännu
ej tillgängliga. Lärarbehörigheten i skolan är på ungefär samma nivå som föregående år, och
samma nivå som riket, medan lärartätheten i grundskolan fortfarande är väsentligt lägre än
riket, men något bättre än pendlingskommuner nära storstad.

Kultur- och fritidsnämnden

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.
Öppen ungdom har gemensamt tagit fram ett nuläge med öppettider, mötesplatsernas innehåll,
vad som räknas som ungdomsproducerad och öppen verksamhet i syfte att skapa en tydlig
målbild och nya arbetssätt i att möta ungdomar på deras arena under deras fria tid.  

Socialnämnden

Smittspridningen av Covid -19 eskalerade strax efter nyår och årets första veckor präglades
helt och hållet av det. Antalet smittade kommuninvånare i målgrupperna var förhållandevis
lågt men samhällsspridningen var omfattande vilket resulterade i sjukfrånvaro bland
medarbetarna var högre än någonsin tidigare under pandemin. Konsekvensen blev stora
utmaningar att upprätthålla tillräcklig bemanning i de schemaburna verksamheterna med
inbeordningar och övertid som följd. 

Samhällsbyggnadsnämnden

Arbetet med Nödinge centrums utveckling pågår. Det finns risk att både planen för Nödinge
och genomförandet av överföringsledningen försenas dels då det är komplexa avtal som ska
tas fram. Risk finns också att planen kan komma att överklagas. Inom ramen för de tematiska
tilläggen pågår framtagandet av ett naturvårdsprogram, en klimatanpassningsplan samt en
jordbrukskartering. Styrdokumenten kommer sannolikt att antas under 2022.



5(7)

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

Från och med 1:e april 2022 har samhällsbyggnadsnämnden tagit över ansvar från
kommunstyrelsen. Områden som trafikpolitik och infrastruktur, kollektivtrafik, övergripande
klimat- och miljöfrågor, läkemedelstillsyn, översiktlig planering och mark- och
bostadspolitik har flyttats över.

Överförmyndarnämnden

Utifrån överförmyndarnämndens mål och kommunfullmäktiges strategiska målsättningar har
fokus lagts på ökade möjligheter till rekrytering av ställföreträdare, verktyg för förbättrad
tillsyn i vissa delar och förbättrad tillgänglighet genom textkommunikation i klarspråk.
Under årets första halva är verksamhetens huvudsakliga uppgift att granska de
årsredovisningar och redogörelser som ställföreträdare är skyldiga att före den siste februari.

Ekonomisk bedömning

Helårsprognosen per mars visar på ett beräknat positivt utfall 2022 på 28,3 Mkr. I rådande
läge finns det dock många osäkerhetsfaktorer både vad avser skatteintäkter och kommunens
kostnader. Utfallet per mars uppgår till +71,9 Mkr vilket är +38,9 Mkr bättre än budget. Det
stora positiva utfallen både för perioden och i helårsprognosen är ett resultat av att
skatteintäkter och statsbidrag är så mycket högre än budget, 13,8 Mkr för perioden och 38,0
Mkr för helår samt att verksamheternas utfall per mars visar ett stort överskott vilket
motsvarar 2021 års nivå och som bland annat kan förklaras i statliga ersättningar för
sjuklönekostnader tillsammans med att verksamheterna brukar visa positiva avvikelser i
början av året. Det är viktigt att det prognostiserade underskottet inom sektor utbildning
analyseras och hittas åtgärder för då risken finns att man i annat fall har en strukturell
kostnadsnivå som är för hög då man går in i 2023. Under årets första kvartal har statlig
ersättning för sjuklönekostnader inkommit tillsammans med att nämnderna blivit
kompenserade i budget 2022 för befolkningsökning som är större än vad som faktiska utfallet
för 2021 blev. Sammantaget finns det därför risk att det strukturella resultatet för sektor
utbildning är större om man inte lyckas få till erforderliga spar och rationaliseringsåtgärder.

Nationella rapporter visar att Sverige fortsatt går bra och har en stabil offentlig ekonomi även
om det finns orosmoln. Priser på bland annat drivmedel, el och livsmedel ökar kraftigt
samtidigt som räntehöjningar börjar skönjas. Det har drivit upp inflationen som är den högsta
på många år. Detta påverkar väsentligt den kommunala ekonomin då driftkostnader ökar men
även avseende investeringar då man under det senaste året sett kraftigt ökade kostnader även
på vissa råvaror som trä, stål, cement mm. I dagsläget är vårkompletteringsbudgeten för 2022
inte antagen men då den presenterades från regeringen så aviserades inga tillskott till
kommunsektorn. Ale kommun räknar dock med en positiv budgetavvikelse som främst beror
på ökade skatteintäkter och statsbidrag samt gatukostnadsersättningar. I det prognostiserade
resultatet är ej medräknat försäljningsintäkten för Ale fjärrvärme som sålts under mars men
där slutavräkning ej är gjord ännu.
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Alla nämnder visar positiva avvikelser per mars. Inom utbildningsnämnden prognostiseras ett
underskott om -2,5 Mkr relaterat till ett underskott inom grundskolan främst beroende på
kostnader för ökat tilläggsbelopp samt ökade kostnader för skolskjutsar. Socialnämnden har,
efter ett beslut från Kommunfullmäktige, tillåtelse att göra en negativ avvikelse om högst -10
Mkr på helåret för att hantera det utökade behovet av platser inom särskilt boende för äldre
och nämndens negativa årsprognos uppgår till detta belopp. För lågt budgeterade
livsmedelskostnader samt tomställda lokaler påverkar servicenämndens prognostiserade
underskott om -0,8 Mkr. Vidare prognostiserar kommunstyrelsen samt
samhällsbyggnadsnämnden positiva avvikelser mot budget på helår. 

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 inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att framdrift sker i samtliga strategiska mål, men att pandemin
påverkat förutsättningar för kommunens verksamheter med stor osäkerhet kring kommande
behov av omprioriteringar. Året inleddes med hög personalfrånvaro med anledning av ännu
en variant av coronaviruset. Verksamheterna gjorde tillfälliga omflyttningar av medarbetare
för att klara nödvändig verksamhet under en kortare period.

Rysslands invasion av Ukraina påverkan på världen, Sverige och Ale kommun är synlig.
Inledningsvis förberedde Ale kommun för att stötta Migrationsverket med mottagande av
flyktingar. Flyktingströmmarna har varit svårberäknade och lokalt har ett mindre antal
familjer kommit hittills. Förvaltningen bedömer att den långsiktiga prognosen är osäker och
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beror på närliggande länders förmåga samt krigets långvarighet och i vilken grad det är
möjligt för människor att återvända i närtid.

Helårsprognosen per mars visar på ett beräknat positivt utfall 2022 på 28,3 Mkr. I rådande
läge finns det dock många osäkerhetsfaktorer både vad avser skatteintäkter och avseende
kommunens kostnader. Ekonomiskt avslutades 2021 med ökande priser och inflation.
Invasionen av Ukraina har stor påverkan på världsmarknaden både utifrån råvarutillgång och
ekonomisk osäkerhet. Hittills har kraftigt ökande priser på till exempel el, bränsle,
byggmaterial och i viss mån även mat påverkat lokalsamhället och organisationen.
Förvaltningen bedömer sammantaget att Ale kommun kan komma att påverkas av
kostnadsläget inom alla verksamheter under det kommande året.
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1 Kommunchefens sammanfattning 
2022 ser ut att bli ännu ett år med utmaningar. Året inleddes med hög personalfrånvaro med anledning av ännu 
en variant av coronaviruset. Verksamheterna gjorde tillfälliga omflyttningar av medarbetare för att klara nödvän-
dig verksamhet under en kortare period. 

Den 24 februari inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Påverkan på världen, Sverige och Ale kommun är syn-
lig. Inledningsvis förberedde Ale kommun för att stötta Migrationsverket med mottagande av flyktingar. Flyk-
tingströmmarna har varit svårberäknade och lokalt har ett mindre antal familjer kommit hittills. Den långsiktiga 
prognosen är synnerligen osäker och beror på närliggande länders förmåga samt krigets långvarighet och i vilken 
grad det är möjligt för människor att återvända i närtid. 

Ekonomiskt avslutades 2021 med ökande priser och inflation. Invasionen av Ukraina har stor påverkan på 
världsmarknaden både utifrån råvarutillgång och ekonomisk osäkerhet. Hittills har kraftigt ökande priser på till 
exempel el, bränsle, byggmaterial och i viss mån även mat påverkat lokalsamhället och organisationen. Ale kom-
mun är i en expansiv fas vilket kan komma att påverka kostnadsläget inom alla verksamheter under det kom-
mande året. 
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2 Strategiska målsättningar 
I detta avsnitt utvärderas och bedöms måluppfyllelsen av kommunens politiska mål. I kommunens budget 2022 
har kommunfullmäktige pekat ut sex strategiska målsättningar. 

De strategiska målsättningarna är: 

- Hälsa och välbefinnande 

- Kunskap och utbildning 

- Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

- Hållbart samhällsbyggande 

- Ett Ale 

- En arbetsgivare 

De strategiska målsättningarna pekar ut den politiska viljeriktningen för utvecklingen av kommunens verksam-
heter. För varje strategiskt mål görs en helhetsbedömning om målet anses ha god, viss eller ingen måluppfyllelse. 
Bedömningen om måluppfyllelse per strategisk mål utgår från en sammanvägd bild av nämndernas arbete med 
målen och övriga påverkansfaktorer. 

 

2.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Kommentar 

Målområdet hälsa och välbefinnande handlar om att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande samhälle, att 
människor i Ale är rustade för att nå sin fulla potential och att det finns hållbara stöd för de som behöver. Ett 
flertal aktiviteter och taktiska team är i gång för att arbeta för en förflyttning framåt inom målsättningen där sam-
verkan är en förutsättning för ett lyckosamt utfall. 

För delår 1 2022 bedöms måluppfyllelsen avseende hälsa och välbefinnande vara god; det vill säga att aktiviteter 
och insatser fortlöper i allt väsentligt enligt plan. 

Nedan ges en samlad bild över vad som pågår inom kommunens verksamheter relaterat till hälsa- och välbefin-
nande; 

• Nämndernas mål utifrån 
den strategiska målsätt-
ningen Hälsa och välbe-
finnande (blå bollar) 
 

• Uppdraget från kom-
munfullmäktige (gul 
boll) 

• Beslutade insatser som 
är igång eller under pla-
nering (gröna bollar) 
 

• Aktiviteter/insatser i 
planerings-/idéfasen 
2022 (orange bollar) 
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2.1.1 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord 
ska genomföras. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Utifrån utredningen om psykisk ohälsa (2020) har samverkansforumet tidigt samordnade insatser (TSI) tagit sig 
an flera av de övergripande områden som omnämndes i rapporten. Huvudfokus ligger på området föräldrastöd 
och föräldrahälsa där ett generellt föräldrastödspaket är under utarbetande. Även insatser för att förebygga våld i 
ungas relationer omhändertas inom TSI. I övrigt pågår en mängd aktiviteter utifrån utredningen där några exem-
pel är; 

• MHFA - första hjälpen till psykisk hälsa 
• Digitalt fältstöd/chattstöd för ungdomar 
• Ungdomscoacher 
• Kulturenhetens verksamhet 
• Uppstart av Mini-Maria mottagning 

Utvecklingen av den psykiska hälsan i Ale kommun följs upp via den sociala kartläggningen som genomförs un-
der 2022. 

2.2 Kunskap och utbildning 

 

Kommentar 

Måluppfyllelsen bedöms inom ramen för delårsbokslut 1 utifrån hela kommunens planering och huruvida arbetet 
går enligt plan, samt utifrån de resultat och den statistik som finns för perioden. Den samlade bedömningen är 
att arbetet under årets första kvartal ligger i fas med planering. Flera av de resultat som kommit under perioden 
har förbättrats så som vårdnadshavarenkäten förskola och öppna jämförelser för gymnasium. Utbildningsresulta-
ten för eleverna bedöms kunna gå mot en försämring både på kort och lång sikt på grund av den höga elevfrån-
varon som noterats vid periodens uppföljning. Det finns en risk att pågående insatser och resurser inte räcker till 
för att vända utvecklingen. En analys kommer att göras i samband med skolornas kvalitetsrapport efter läsårets 
slut och därefter bedöms behov av eventuella nya och förstärkta insatser. 

Inledningen av året 2022 var fortfarande starkt präglad av covid-19-pandemin och frånvaron bland medarbetare 
var hög, vilket negativt påverkat förskolor och skolors möjligheter att bedriva utbildning och undervisning. Kri-
get i Ukraina kommer att påverka utbildningsverksamheterna och det pågår förberedelser för att ta emot barn 
och elever från Ukraina. Hittills har några elever skrivits in i verksamheten, men det är inte möjligt att bedöma 
hur många det kommer att bli och därmed påverkan på verksamheten. 

Flera av de samverkansaktiviteter som är igång i bidrar till att stärka de skyddsfaktorer som spelar in för att öka 
elevernas möjligheter till att klara sin skolgång. Pågående arbete i samverkan är exempelvis Fotosyntes, Närvaro-
team Ale (NÄTA) samt skol- och behandlingsverksamhet.  Inom ramen för TSI pågår även arbetet med SSPF 
där samverkan sker mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheter för att arbeta förebyggande med mål-
gruppen. En ökad samverkan mellan skolor, kultur och föreningsliv har gett barn och unga nya möjligheter att 
pröva på kultur och idrottsaktiviteter. Samarbetet med Ung Företagsamhet Göteborg fortsätter med syfte att in-
tressera elever för entreprenörskap tidigare under skolgången då detta korrelerar med företagande senare i livet. 

Utbildningsresultaten är beroende av ett väl integrerat samhälle. Där segregation uppstår påverkar det elevernas 
möjligheter att lyckas. En effektiv samhällsbyggnadsprocess och en samsyn i kommunen vad gäller planering av 
skolområden är viktig för att förbättra hanteringen av och tillgodose behovet av nya förskolor och skolor. Nya 
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samverkansformer har utvecklats i syfte att kunna förse Ale kommun med de lokaler som är beslutade i lokalför-
sörjningsplanen. Nya initiativ har också tagits för att stärka barn och ungas möjligheter att bli mer delaktiga i 
samhällsbyggnadsprocessen.  Barn och unga ska bland annat kunna återge sitt perspektiv på detaljplaner, mil-
jöfrågor både på detaljnivå men också ur en strategisk aspekt. 

Ett pilotprojekt för att skapa en tätare samverkan mellan kost och utbildning kring hållbarhetsfrågor, som till ex-
empel matsvinn, har avslutats i början av året, men flertalet aktiviteter fortsätter och sprids vidare till fler enheter. 

Periodens resultat 

Resultat av pågående insatser är ännu inte möjligt att påvisa. De nya resultat och nationella/regionala jämförelse-
tal som kommit under den första perioden av året är enkätresultat för vårdnadshavare i förskolan, lärarbehörig-
het i skolan, personaltäthet i skolan samt öppna jämförelser gymnasieskola. Resultaten presenteras nedan och 
kommer att analyseras i kvalitetsrapporten läsår 21/22. 
 
Enkät till vårdnadshavare i förskolan 
Varje år svarar vårdnadshavare i Göteborgsregionen på en gemensam enkät. Enkäten genomfördes i början av 
året. Svarsfrekvensen var lägre än tidigare år, 45 procent jämfört med 52 procent året innan. Ales genomsnittliga 
resultat ligger på ungefär samma nivå som Göteborgsregionen som helhet inom samtliga frågeområden. En för-
bättring från tidigare år syns inom samtliga frågeområden.  

Öppna jämförelser gymnasieskola 
Statistiken för Ale avser elever som är folkbokförda i kommunen oavsett vilken gymnasieskola de har gått på. Då 
Ales gymnasieelever är utspridda i regionen finns inte statistiken tillgänglig förrän i början av året efter läsårets 
slut, därför kommer redovisas resultatet i delårsbokslut 1. 

På nationell nivå har andelen elever som når examen inom tre år successivt ökat, 70 procent av eleverna hade 
gymnasieexamen efter tre år. För Ale-elever har genomströmningen ökat mer och det är också nu en något större 
andel än i riket, 72 procent av eleverna hade gymnasieexamen efter tre år jämfört med 60 procent 2019. För yr-
kesprogram hade 76 procent av eleverna examen och inom de högskoleförberedande programmen hade 82 pro-
cent av eleverna examen. Diagrammet nedan visar andel elever folkbokförda i Ale som har gymnasieexamen 
inom tre år jämfört med riket och pendlingskommuner nära storstad 2014–2021. 

 
  

Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan som med examen inom tre år, inkl. IM divide-
rat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens 
början saknar svenskt personnummer ingår ej. Källa: SCB, Kolada (N17445) 
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2.2.1 Uppdrag: Framtagen strategi om personaltäthet ska implementeras. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Under 2021 ökade förskolans medel för personaltäthet betydligt mer än tillskottet i budget, detta genom statlig 
ersättning för sjuklön. Det har inneburit fler anställda men då sjukfrånvaron varit hög samt restriktioner för be-
manning funnits har i realiteten personaltillgången varit begränsad. 

Diagrammet nedan visar utveckling av personaltäthet i förskolan över tid jämfört med riket och pendlingskom-
muner nära storstad. Den stora förbättring som syns för 2021 kommer dock inte att kunna bibehållas under 
2022. Den senaste mätningen gjordes i oktober 2021 och jämförelsesiffror med riket kommer under våren. 

 
Antal barn per personal i förskola i Ale jämfört med riket och Västra Götaland 2016–2021, källa: Skolverket och SCB. (Jäm-
förelser för 2021 finns ej tillgänglig än) 

2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

 

Kommentar 

Det strategiska målet om sysselsättning, arbete och företagsamhet handlar om att skapa så bra förutsättningar 
som möjligt för en stark lokal arbetsmarknad med företag där människor med olika kompetenser och behov kan 
hitta sin plats. 

Måluppfyllelsen bedöms inom ramen för delårsbokslut 1 utifrån hela kommunens planering och huruvida arbetet 
går enligt plan men också utifrån statistik på företagsområdet för kommunen och de insatser som planerats och 
genomförts med fokus på personer som står längre från arbetsmarknaden. Bedömningen är att måluppfyllelsen 
är god. 

2022 har börjat skakigt för många i kommunen verksamma företag. Volatila elpriser och historiskt höga bränsle-
priser slår hårt mot till exempel transportföretag, lantbruk och anläggningsföretag. Kostnaderna har enligt företa-
gen inte kunnat fördelas ut på slutkund ännu så resultaträkningarna kommer att påverkas negativt vilket kan 
komma att påverka konkursgraden i kommunen och arbetsmarknadsförutsättningar lokalt. 

Förvaltningens bedömning är trots det skakiga världsmarknadsläget att måluppfyllelsen är god. De insatser som 
planerats för och som har bäring på målområdet sker enligt plan i stora drag. 

Den senast tillgängliga statistiken pekar på att näringslivet fortsatt går bra i Ale kommun vilket bidrar till god 
ekonomisk tillväxt och fortsatt anständiga arbetsvillkor. Snittet av nettovinstmarginalen hos alla i kommunen 
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verksamma företag låg efter 2020 års bokslut på 8% att jämföra med ett Sverigesnitt på 5% (VGR 6,7%). Antal 
konkurser under fjolåret begränsades till fyra stycken jämfört med ett årssnitt på 12 stycken (2018–2020). Kom-
munen har fortsatt få nyetableringar då vi saknar tillräckligt mycket och tillräckligt stor verksamhetsmark, områ-
dena Osbacken och Äskekärr kan komma att ändra på detta under 2022. Kommunen har ett lägre nyföretagande 
per capita än flera andra GR-kommuner vilket på sikt kan påverka den ekonomiska tillväxten negativt, men har 
ett förhållandevis högt överlevnadstal för nya företag vilket är positivt. 

Kommunen arbetar sektorsöverskridande för att samordna arbetet med jobbspår, kommunens olika behov av 
praktikplatser samt arbetet med att minska arbetslöshet för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Un-
der 2021 fick komvux en ökad efterfrågan av studie- och yrkesvägledning på grund av att många vuxna har be-
hov av att komplettera utbildning eller ställa om till annan yrkesbehörighet. De som av olika skäl saknar behörig-
het till GR:s utbildningar fick under 2021 ett ökat fokus då det identifierats ett behov av att stärka det förebyg-
gande arbetet med dessa målgrupper. Den samlade bedömningen är att arbetet ligger i fas med årets planering. 

Det Kommunala aktivitets ansvaret (KAA) vilar på varje kommun och riktar sig till gruppen ungdomar 16–20 år 
som inte har en godkänd aktivitet (arbete eller studier). Under första kvartalet var 82 ungdomar på listan, varav 
42 ungdomar hade någon form av arbete, övriga i studier eller i någon insats som till exempel InVux. För närva-
rande deltar 39 personer i insatser varav 21 personer är inskrivna via KAA. 

För delar ur DUA gruppen finns ett jobbspår tillsammans med Alebyggen och fler jobbspår/yrkespaket har initi-
erats. För den yngre målgruppen finns nya yrkesutgångar på IMY (yrkesintroduktionsprogram) i samarbete med 
Komvux och med hjälp av projekt InVux. Nu erbjuds utbildningar i Vård och omsorg, Barn och fritid, Bygg och 
anläggning, samt Industriteknisk utbildning. Ett nära samarbete med lokalt näringsliv är under uppbyggnad och 
fler elever förväntas till hösten 2022. 

Ett arbete pågår att säkra utbildningsvägar för unga från Ale gymnasium som inte tagit gymnasieexamen över till 
Komvux, så kallad sammanhållen utbildning. Fortsatt planeringsarbete pågår under våren och utbud blir klart 
höstterminen 2022. 

2.4 Hållbart samhällsbyggande 

 

Kommentar 

Måluppfyllelsen bedöms inom ramen för delårsbokslut 1 utifrån hela kommunens planering och huruvida arbetet 
går enligt plan. Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. 

I Ale kommuns Energi- och klimatstrategi 2030 anges fyra fokusområden för klimatarbetet och nämnderna an-
svarar för att det finns en aktuell handlingsplan.  Arbetet med strategin bedöms på helheten fortskrida utan 
större avvikelser och att samtliga nämnder inom snar framtid har antagna handlingsplaner. Under inledningen av 
2022 har efterfrågan på energi- och klimatrådgivning varit högre än normalt, troligtvis på grund av de höga ener-
gipriserna. Samverkan har skett med konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare för att gemensamt 
kommunicera till invånarna kring de höga elpriserna och de rådgivningstjänster som kommunen erbjuder. Under 
den gångna perioden har biblioteken även 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. 

Med bäring både på ett hållbart samhällsbyggande och hälsa- och välbefinnande har en ny målgrupp identifierats 
inom socialtjänstens verksamhetsområde. Det gäller personer med beslut enligt socialtjänstlagen samt missbruks-
problematik. Här förs en diskussion om hur deras behov skulle kunna mötas genom F100 modellen som tilläm-
pas i Göteborg och innebär ett åtagande från fastighetsägare att via fastighetskontoret erbjuda lägenheter till per-
soner med funktionsnedsättningar som är i behov av stöd i sitt boende. F100 är en lägenhet inom ordinarie bo-
stadsbestånd som upplåts med kommunalt kontrakt. I dialogen konstateras att perspektiven behöver vidgas och 
att verksamheternas målgrupper i första hand behöver betraktas som invånare i Ale och inte som brukare. Dialog 
pågår mellan socialtjänsten och Alebyggen utifrån uppdraget från kommunfullmäktige att sluta ett samverkansav-
tal. 
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Det rådande världsläget innebär risk för kostnadsökningar. Krig, materialbrist och inflation torde påverka mark-
naden och kommande byggnation negativt. Enligt aktuell prognos tror byggbranschen att en nedgång på om-
kring 12 procent under 2023 i Sverige är rimlig vad gäller bostadsbyggnation. I dagsläget är det svårt att göra 
några fördjupade analyser och förutse hur det påverkar kommunen. 

Beslutsprocessen för Nödinge centrum planen är inledd. Det finns risk för att beslutet om planen försenas uti-
från komplexa avtalsförhandlingar. Genomförandet kan i sin tur försenas vid ett överklagande av planen. Det 
andra stora projektet inom Nödinge centrum avser en överföringsledning för VA. En projektorganisation är till-
satt och det pågår en projektering inför upphandling. Det finns även i detta fall risk för förseningar utifrån kom-
plicerade avtalsförhandlingarna. 

Ale kommun arbetar med sanering, skredsäkring samt utbyggnad av en tryckbank i Älvängens västra industriom-
råde. En bidragsansökan för ekonomiskt bidrag till åtgärderna har lämnats till Naturvårdsverket som avslog an-
sökan med hänvisning till ny förordning med andra bidragsvillkor. En ny ansökningsprocess pågår i enlighet med 
den nya förordningen, där som en första etapp, medel kommer att sökas för att utföra den fastighetsvärdering 
som enligt den nya förordningen är ett villkor för ansökan. 

Framtagande av tematiska tillägg till översiktsplanen 

Kartering av jordbruksmark  

Kartering av jordbruksmark planeras att slutföras 2022 och kommer tillsammans med rapporten om bruknings-
värd jordbruksmark att öka förståelsen och kunskapen för brukningsvärd jordbruksmark. Styrdokumenten be-
döms utgöra viktiga styrdokument vid beslutsfattande. 

Klimatanpassning 

Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egen-
dom genom att anpassa samhället till de konsekvenser ett förändrat klimat medför, nu och i framtiden. Projektet 
syftar till att kommungemensamt identifiera och beskriva risker samt möjliga åtgärder inom ramen för en klimat-
anpassningsplan. En möjlig risk är att resurser inte friställs fullt ut för att kunna delta i arbetet och att projektet 
till följd av detta försenas. 

Naturvårdsprogrammet 

Naturvårdsprogrammet är en objektskatalog över Ales natur. Programmet innehåller utöver katalogen också ett 
åtgärdsprogram där kommunen anger vilka åtgärder som ska vidtagas. Naturvårdsprogrammet bedöms att bli 
klart under 2022. 

Samhällsbyggnadsprocessen 

Det ursprungliga uppdraget som avsåg genomlysning av samhällsbyggnadsprocessen anses vara slutfört. En slut-
rapport har tagits fram som redogör för det genomförda arbetet som även innehåller en plan för kommande akti-
viteter. Det pågår även ett arbete med samordningen och ansvarsfördelningen. Sammantaget bedöms ovanstå-
ende åtgärder leda till en mer effektiv och robust samhällsbyggnadsprocess där roller samt ansvar är tydliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktlig processkarta över samhälls-
byggnadsprocessen inom Ale kommun 
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2.5 Ett Ale 

 

Kommentar 

Vid tidigare dialoger har fyra prioriterade områden identifierats för att driva måluppfyllelse inom strategiska må-
let "Ett Ale". 

• Internt samarbete 
• Externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare 
• Kommunikation, information och service till invånarna och internt 
• Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt. 

Måluppfyllelsen bedöms inom ramen för delårsbokslut 1 utifrån hela kommunens planering och huruvida arbetet 
går enligt plan. Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. 

Kommunen arbetar löpande med att skapa förutsättningar för en likvärdig administrativ process, som är en del i 
ett Ale.  Förstudier för arbetet med att utveckla den externa webben samt den interna webben pågår. Förstudi-
erna ska vara klara den 31 maj. Kommunen arbetar löpande med att öka förtroendet för kommunens verksamhet 
och öka insynen i organisationen genom kommunikationsinsatser. Exempelvis har en analys över kommunens 
sociala medier ur GDPR-hänseende genomförts. Som stöd för arbetet har kommunen tagit fram en handbok för 
sociala medier. 

Förarbetet och förankring av processen för instyrning av gemensam digitalisering är genomförd och under 2022 
kommer nominering, beredning och beslut av de gemensamma digitaliseringsinitiativen att genomföras. Styrande 
dokument som policy för digitalisering och handbok för projektmodell är under revidering och förslaget är på 
remiss inom verksamheterna, för beslut under 2022. 

Chatbot på HR lön är implementerad på intranätet och kan besvara lönefrågor som ställs av medarbetare. Under 
2022 är Ale kommun delaktiga i att sprida kunskap och erfarenhet om projektet till andra kommuner. 

Återkopplingen av infosäkkollen från MSB har analyserats och förslag på utvecklingsområden identifierats. Upp-
handling av en tjänst från Inera som möjliggör en säker hantering av personuppgifter samt sekretess i samband 
med genomförande av digitala möten genomförs. 

Flera informationsklassificeringar främst för system som är aktuella för installation har genomförts och en konse-
kvensbedömning utifrån dataskyddsförordningen har genomförts för sociala medier. 100 medarbetare har ge-
nomfört MSB utbildning inom informationssäkerhet (DISA). Utbildningen genomfördes digitalt. 

2.5.1 Uppdrag: Ett arbete med att förnya vår aktuella vision och värdegrund 
ska påbörjas under året. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Visionsarbetet är påbörjat, värdegrundsarbetet planeras komma igång senare under året men följer planen. 
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2.6 En arbetsgivare 

 

Kommentar 

Måluppfyllelsen bedöms inom ramen för delårsbokslut 1 utifrån hela kommunens planering och huruvida arbetet 
går enligt plan. Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. 

Ett gemensamt ledarskapsprogram för att stödja kommunens chefer är upphandlat och uppstartat under Q1. 
Programmet hjälper kommunens chefer att utveckla ledarrollen, bland annat genom att öka tydligheten kring för-
väntningar i rollen som chef i kommunen. Programmet omfattar kommunens alla chefer som grupperas sektors 
överskridande i syfte att också öka det tvärsektoriella nätverket. Kommunen kommer även att utveckla den cen-
trala introduktionen för att samtliga medarbetare och chefer ska få en gemensam referensram och plattform för 
att arbeta i Ale kommun. 

Ett riktat ledarprogram, har också startats upp i det digitala ledarskapet för en pilotgrupp av ledare. Syftet med 
den extra satsningen är att öka kommunens förmåga att planera, leda och utveckla digitalisering för att möta in-
vånares och andra intressenters behov utifrån de förutsättningar som kommunen har idag och med sikte på 
framtiden. Den demografiska utmaningen kommuner i Sverige står inför kommer att behöva hanteras på olika 
sätt för att säkra kommunens tjänster till invånare och intressenter där automatisering av vissa processer kan un-
derlätta framtida resurssättning då allt färre ska försörja fler. 

Under 2022 ska den nya styrmodellen implementeras och nämndernas arbete med sina nulägesanalyser ska un-
derlättas. Kommunstyrelsen bistår genom att stötta nämnderna, sektorerna samt olika partikonstellationer i mål-
styrning och nulägesanalys för att främja jämlika förutsättningar och skapa samsyn. 

2.6.1 Uppdrag: Testa möjligheten till mindre personalgrupper. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Ett testprojekt med minskad personalgrupp genomförs sedan början på 2021 på Garverivägens äldreboende, 
korttidsenhet och dagverksamhet. Från ett enskilt ledarskap anställdes ytterligare en enhetschef. Personalgrup-
perna hamnade därmed på ca 25 medarbetare per enhetschef. Syftet med projektet var att undersöka om upple-
velsen av arbetsmiljön förändrats samt hur åtgärden påverkar sjukfrånvarotalen. 

Innan projektet startades gjordes ingen undersökning av arbetsmiljön. Därmed saknas nyckeltalsunderlag för hur 
arbetsmiljön såg ut innan testprojektet startade. En pulsmätning är planerad till andra kvartalet 2022 vilken kom-
mer förse kommunen med en nulägesbild av arbetsmiljön. 

Underlag för en jämförelse kring hur sjukfrånvaron påverkats finns tillgänglig och redovisas nedan, men då Co-
ronapandemin påverkar sjukstatistiken i stor omfattning är det omöjligt att i dagsläget dra några slutsatser kring 
hur denna påverkats av testprojektet. 

• Korttidssjukfrånvaro (Dag 1–14): 
o 2020: 7,71% 
o 2021: 7,58% 

• Medellångsjukfrånvaro (Dag 15–59): 
o 2020 0,95% 
o 2021: 1,87% 

• Långtidssjukfrånvaro: (Dag 60+): 
o 2020: 4,4% 
o 2021: 3,62% 
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3 Ekonomisk analys 
I detta avsnitt redovisas en analys av kommunens ekonomi. Avsnittet innehåller en helårsprognos, driftsamman-
ställning, resultaträkning samt en avvikelseanalys för skatteintäkterna i Ale kommun. 

3.1 Helårsprognos 2022 
  Utfall 2021 Prognos 2022 

Årets resultat (Tkr) 125 177 112 300 

Nettokostnadsandel 93,9 % 94,8 % 

Avvikelse från budget (Tkr) +46 175 +28 300 

Arbetad tid (antal årsarbetare) 2 566 - 

Investeringsutgifter (Tkr) 233 430 343 848 

Helårsprognosen per mars visar på ett beräknat positivt utfall 2022 på 28,3 Mkr. I rådande läge finns det dock 
många osäkerhetsfaktorer både vad avser skatteintäkter men även avseende kommunens kostnader. Utfallet per 
mars uppgår till +71,9 Mkr vilket är +38,9 Mkr bättre än budget. Det stora positiva utfallen både för perioden 
och i helårsprognosen är ett resultat av att skatteintäkter och statsbidrag är så mycket högre än budget, 13,8 Mkr 
för perioden och 38,0 Mkr för helår samt att verksamheternas utfall per mars visar ett stort överskott vilket mot-
svarar 2021 års nivå och som bland annat kan förklaras i statliga ersättningar för sjuklönekostnader tillsammans 
med att verksamheterna brukar visa positiva avvikelser i början av året. Det är viktigt att det prognostiserade un-
derskottet inom sektor utbildning analyseras och hittas åtgärder för då risken finns att man i annat fall har en 
strukturell kostnadsnivå som är för hög då man går in i 2023. Under årets första kvartal har statlig ersättning för 
sjuklönekostnader inkommit tillsammans med att nämnderna blivit kompenserade i budget 2022 för befolknings-
ökning som är större än vad som faktiska utfallet för 2021 blev. Sammantaget finns det därför risk att det struk-
turella resultatet för sektor utbildning är större om man inte lyckas få till erforderliga spar och rationaliseringsåt-
gärder. 

Nationella rapporter visar att Sverige fortsatt går bra och har en stabil offentlig ekonomi även om det finns oros-
moln. Priser på bland annat drivmedel, el och livsmedel ökar kraftigt samtidigt som räntehöjningar börjar skön-
jas. Det har drivit upp inflationen som är den högsta på många år. Detta påverkar väsentligt den kommunala eko-
nomin då driftkostnader ökar men även avseende investeringar då man under det senaste året sett kraftigt ökade 
kostnader även på vissa råvaror som trä, stål, cement mm. I dagsläget är vårkompletteringsbudgeten för 2022 inte 
antagen men då den presenterades från regeringen så aviserades inga tillskott till kommunsektorn. Ale kommun 
räknar dock med en positiv budgetavvikelse som främst beror på ökade skatteintäkter och statsbidrag samt gatu-
kostnadsersättningar. I det prognostiserade resultatet är ej medräknat försäljningsintäkten för Ale fjärrvärme som 
sålts under mars men där slutavräkning ej är gjord ännu. 
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3.2 Driftsammanställning, kommunen 

Tkr Utfall mars 
2021 

Utfall mars 
2022 

Budget 
mars 2022 

Budget 
2022 

Årsprognos 
2022 

Budgetavvi-
kelse 2022 

Verksamhet       

Utbildningsnämnd 211 569 213 920 223 415 907 327 909 827 -2 500 

Socialnämnd 135 071 147 606 153 769 632 305 642 305 -10 000 

Kultur- och fritidsnämnd 20 815 20 838 21 090 85 210 85 210 0 

Kommunstyrelsen inkl jävsnämnd 30 669 32 520 38 917 156 522 154 522 2 000 

Servicenämnd 20 522 27 660 31 548 129 256 130 016 -760 

Samhällsbyggnadsnämnd, skatte- och internfin. 14 507 16 929 18 328 73 976 73 025 950 

Samhällsbyggnadsnämnd, affärsverksamhet 532 2 374 -144 0 -500 500 

Överförmyndarnämnd 795 959 1 127 3 078 3 078 0 

Valnämnd 0 27 -60 600 600 0 

Revisorer 98 86 363 1 434 1 328 107 

Pensionsutbet. m.m. 7 124 7 239 7 250 29 000 29 000 0 

Övriga kostnader/intäkter -114 -666 0 12 191 12 555 -364 

Verksamhetens kostnader 441 588 469 492 495 605 2 030 900 2 040 969 -10 069 

 

Alla nämnder visar positiva avvikelser per mars. Inom utbildningsnämnden prognostiseras ett underskott om -
2,5 Mkr relaterat till ett underskott inom grundskolan främst beroende på kostnader för ökat tilläggsbelopp samt 
ökade kostnader för skolskjutsar.  Socialnämnden har, efter ett beslut från Kommunfullmäktige, tillåtelse att göra 
en negativ avvikelse om högst -10 Mkr på helåret för att hantera det utökade behovet av platser inom särskilt bo-
ende för äldre och nämndens negativa årsprognos uppgår till detta belopp. För lågt budgeterade livsmedelskost-
nader samt tomställda lokaler påverkar servicenämndens prognostiserade underskott om -0,8 Mkr. Vidare pro-
gnostiserar kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden positiva avvikelser mot budget på helår. 

3.3 Resultaträkning 

Tkr Utfall mars 
2021 

Utfall mars 
2022 

Budget 
mars 2022 

Budget 
2022 

Årsprognos 
2022 

Avvikelse 
mot budget 

2022 

Verksamhetens kostnader 441 588 469 492 495 605 2 030 900 2 040 969 -10 069 

Avgår kapitalkostnader -34 146 -33 963 -39 200 -156 800 -156 800 0 

Avskrivningar 28 888 34 475 34 475 137 900 137 900 0 

Nettokostnader 436 331 470 004 490 880 2 012 000 2 022 069 -10 069 

Skatteintäkter/GSB 509 446 540 636 526 825 2 107 300 2 145 335 38 035 

Finansiella intäkter 447 609 650 2 600 3 436 836 

Finansiella kostnader -1 090 -1 750 -3 475 -13 900 -13 900 0 

Avgår resultat för affärsverksamheten 532 2 374 -144 0 -500 -500 

Periodens resultat 73 003 71 865 32 976 84 000 112 300 28 300 

Nettokostnadsandel 85,7% 86,7%  96,0% 94,8%  

3.4 Avvikelseanalys skatteintäkter Ale kommun 

3.4.1 Skatteintäkter 2022 
Den positiva budgetavvikelsen avseende skatter och statsbidrag bygger på skatteprognos från Sveriges 
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kommuner och regioner per februari 2022. Ny skatteprognos kommer i slutet av april och således efter att denna 
rapport gjorts klar. De positiva utfallet beror främst på att man från nationellt håll beräknar att skatteintäkter 
både för 2021 och 2022 blir bättre än vad man prognostiserade i oktober 2021. 

Mkr Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse mot budget 

Skatteinkomster före utjämning 1 688,6 1 688,0 -0,6 

Inkomstutjämning 264,5 266,7 2,2 

Kostnadsutjämning 16,5 11,2 -5,3 

Införandebidrag - 0,0 0,0 

Regleringsbidrag 74,8 88,6 13,8 

LSS-utjämning 0,8 0,1 -0,7 

Avräkning föregående år - 5,9 5,9 

Avräkning innevarande år - 16,1 16,1 

Kommunal fastighetsavgift 62,1 63,7 1,6 

Skolmiljarden - 5,0 5,0 

Summa 2 107,3 2 145,3 38,0 

3.4.2 Jämförelser mellan 2021 och 2022 
Mkr Utfall 2021 Prognos 2022 Avvikelse 

Skatteinkomster före utjämning 1 593,1 1 688,0 94,9 

Inkomstutjämning 242,2 266,7 24,5 

Kostnadsutjämning 0,4 11,2 10,8 

Införandebidrag 0,3 0,0 -0,3 

Regleringsbidrag 94,4 88,6 -5,8 

LSS-utjämning 4,3 0,1 -4,2 

Avräkning föregående år 5,2 5,9 0,7 

Avräkning innevarande år 36,3 16,1 -20,2 

Kommunal fastighetsavgift 60,1 63,7 3,6 

Skolmiljarden 4,4 5,0 0,6 

En god vård för Äldre* 10,7 - -10,7 

Summa 2 051,4 2 145,3 93,9 

* 2022 finns motprestationskrav kopplat till bidraget En god vård för Äldre och det klassificeras därav som riktat 
och ej generellt statsbidrag. 
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4 Personalanalys 
I Ale skapar vi förutsättningar för de som arbetar här, invånare och näringsliv. 

Vi vill att alla ska vara medskapande i att utforma ALE - lätt att leva. De som arbetar i Ale, invånare och närings-
liv ska alltid känna sig välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. I Ale har du alltid kom-
mit rätt. 

Ale kommun är en arbetsgivare som har ett förhållningssätt som präglas av stolthet omtanke och lust där vi ef-
tersträvar att kommunikation och vårt bemötande är enhetligt. 

Covid -19 har under första kvartalet åter haft stor inverkan på kommunens verksamheter då flera av tidigare re-
striktioner återinfördes och samhällssmittan var hög. Pandemins uppgång under januari påverkade både medar-
betare och chefer, i form av omfattande personalfrånvaro, anpassade arbetsmetoder och nya riktlinjer. Arbetsför-
delning och arbetsbelastning har stundtals varit mycket hög inom stora delar av kommunens verksamheter. Den 
höga sjukfrånvaron resulterade i att ett antal medarbetare tillfälligt och frivilligt arbetade inom andra arbeten än 
ordinarie, exempelvis inom äldreomsorgen. Arbetsgivaren införde även en extra övertidsersättning, utöver kol-
lektivavtalad ersättning, för övertid till personal som covidrelaterat arbetat mer än ordinarie arbetstid för peri-
oden. Korttidsfrånvaron (sjuk dag 1–14) var i hela kommunen under 9,87 % under januari månad. 

Sjukfrånvaro dag 1–14 per sektor, januari 2022.  

Sektor socialtjänst 11,17% 

Sektor utbildning 10,12 % 

Sektor service 9,59 % 

Sektor kultur och fritid 6,42 % 

Sektor samhällsbyggnad 5,42% 

Sektor kommunstyrelsen 3,59% 

Covid-19 anses från och med 1 april inte längre vara en samhällsfarlig sjukdom och ses därmed inte komma att 
ha lika stor personalfrånvaro påverkan framöver. Dock kvarstår det en del restriktioner inom vård- och omsorgs-
arbetet. 

I 2021 års nyckeltalsrapport, som samordnas av GR, så ligger Ale i regel något högre, gällande personalomsätt-
ningen, än de övriga kommunerna. 2021 hade Ale på en personalomsättning på 11,6%, och genomsnittet inom 
GR var 7,4% (exklusive pensionsavgångar). Ale har sedan 2020 en ökande personalomsättning. Detta stämmer 
väl överens med trenden i övriga GR kommuner där samtliga kommuner har en ökande personalomsättning un-
dantaget Härryda och Kungälv. 

Om personalomsättningssiffrorna bryts ner, i de sex stora yrkesgrupper GR-kommunerna valt att särredovisa 
för, ligger Ale under GR-snittet på tre av de sex yrkesgrupperna. 

Det är alltså inte i de stora yrkesgrupperna som Ale idag har sin utmaning gällande personalomsättning utan sna-
rare inom olika specialist- och chefsbefattningar. 

Ale                                                                  GR 

Undersköterskor 6,6%                                    10,4% 

Barnskötare 8,4%                                            7,0% 

Förskolelärare 9,0%                                        9,6% 

Grundskolelärare 6,9%                                    8,5% 

Stödassistenter 10,3%                                     10,3% 

Socialsekreterare 12,8%                                  10,7% 

Första kvartalet har 7 chefer avslutat sin tjänst. Om chefsomsättningen fortsätter på samma sätt under året syns 
en markant ökning och nivåerna närmar sig åren före pandemin. 
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För att aktivt möjliggöra till utveckling i ledarrollen och öka tydligheten kring vilka förväntningar rollen chef har i 
Ale kommun har arbetsgivaren skräddarsytt ett ledarutvecklingsprogram som upphandlats och påbörjats. Pro-
grammet omfattar kommunens alla chefer som grupperas sektoröverskridande i syfte att också öka det tvärsekto-
riella nätverket. 

Nya sektorchefer har rekryterats till sektor service samt sektor kultur och fritid. Båda sektorcheferna tillträder 
sina nya tjänster under kvartal 2. 

Ett av kommunens fokusområden är fortsatt att bygga upp processer, strukturer, skapa en transparanthet och en 
tillgänglighet för såväl interna verksamheter som medborgare och näringsliv. Detta för att säkerställa att arbetet 
med offentlig verksamhet utförs på ett optimalt sätt och skapar mesta nytta för invånarna. 
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5 Nämndernas sammanfattningar 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av varje nämndes verksamhetsuppföljning per delårsbokslut 1. 

5.1 Kommunstyrelsen 

5.1.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Aktiviteter 

Det pågår fortsatt implementering och förfining av funktionalitet i kommunens nya ekonomisystem vilket kom-
mer att fortgå under hela året. Arbetet kommer att fokusera på att hitta processer som kan digitaliseras och auto-
matiseras. Översyn av kommunens finanspolicy kommer att ske under året samt översyn av kommunens resurs-
fördelningsmodell. 

Ett ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer har startats upp och det centrala arbetet med framtidens kompe-
tensförsörjningsutmaning har fortsatt prioritet. 

Kommunens arbete med att ta fram en ny vision är uppstartad. En förstudie för den externa webben samt den 
interna webben är under framtagande med beräknad leverans i maj 2022. Ett arbete med att uppdatera kommu-
nens digitaliseringspolicy är uppstartad och utskickat på intern informell remiss. 

Budgetdialogen med omvärldsanalys är genomförd och arbetet med att ta fram kommunens trendanalys är upp-
startad med planerad leverans Q4. Den sociala kartläggningen är under arbete och resultatet planeras att present-
eras på kommunens omvärldsdag i september 2022. 

En upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem är uppstartad och en säker digital mötestjänst har implemente-
rats. Arbete med informationshanteringsplaner har inletts i samtliga nämnder. Utredningen om en kommuncen-
tral nämndadministration och registratur har varit ute på remiss och en risk- och konsekvensanalys har genom-
förts. 

En skyddsrumsinventering med olika insatser har genomförts. Avrapportering till Länsstyrelsen har genomförts 
gällande krisberedskap och civilt försvar och arbetet med att krigsplacera nyckelfunktioner har påbörjats. 

Arbetet med att planera genomförandet av valet den 11 september pågår och samverkan med berörda statliga 
myndigheter fortgår. Rekrytering av röstmottagare har huvudsakligen genomförts under kvartalet och lokaler har 
bokats in. 

Resultat 

Löneenheten har under kvartal ett lanserat chatboten, Albot, en del i att digitalisera och effektivisera arbetet på 
löneenheten. Nyttan av Albot kommer att utvärderas under hela 2022. Projektgrupper har tillsatts på lön för att 
arbeta med införande av ärendehanteringssystem samt digitalisering av anställningsprocessen. 

Arbetet att förtydliga processer för styrning och ledning fortsätter och resultat har nåtts vad gäller samsyn kring 
styrmodellens delar och nulägesanalysernas struktur. Flera ärenden har handlagts och utredningar färdigställts på 
uppdrag av andra verksamheter och för politiska beslut. Flera möjliga case för fortsatt arbete inom ramen för 
digitala tvillingar har identifierats i bred dialog med sektorerna för samhällsbyggnad och service. 

Ett kommungemensamt styrdokument om hot- och våld mot anställda fastställts. 

Analys 

Införandet av det nya ekonomisystemet har påvisat behovet att öka kompetensen kring vad som påverkar kom-
munens ekonomi och översyn av ekonomiska processer inom främst redovisning. Det har också blivit tydligt att 
kunskapen kring hur kommunens verksamhetssystem interagerar med varandra behöver höjas. Fortsatt arbete 
med digitalisering och automatisering bedöms vara avgörande för en fortsatt god ekonomihantering. 

Den digitala mognaden och det digitala arvet fortsätter att vara en utmaning och en möjlighet till förbättring för 
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kommunen. Utrymme att förbättra finns också inom området innovation där resurser inte hittills kunnat priorite-
ras i denna riktning. 

Invasionen av Ukraina har aktualiserat de frågor som ligger inom framförallt krisberedskap och civilt försvar. Det 
innebär att arbetet med krigsplaceringar, nödvatten, bränsleförsörjning, trygghetspunkter med mera har intensifi-
erats. 

Det finns fortsatt utmaningar främst i att skapa tillräckliga resurser och kompetenser inom området informat-
ionssäkerhet, verkställandet av den nya organisationen samt att få genomslag i fråga om arbetet med civilt försvar 
och krisberedskap. 

5.2 Servicenämnden 

5.2.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Fastighet och IT 

Lokalförsörjningsenheten: Första kvartalet har präglats av att ta fram en projektplan ur SKOR-arbetet och som 
är baserad på behoven i lokalförsörjningsplanen. Projektplan har varit föredragen i både servicenämnden och 
utbildningsnämnden. För att möta behoven som är mer akuta har konsulter anlitats för att hantera flera projekt. 
Ekonomiskt visar enheten ett underskott, mycket beroende på projektens art men även att projektledarna inte 
uppvisat tillräckligt många timmar som kan belasta projekten. 

Drift och underhållsenheten: Har under Q1 påbörjat arbetet med att se över kommunens objekt ur energisyn-
punkt. Många av fastigheterna har väldigt hög energianvändning och gammal utrustning som behöver bytas ut. 
Enheten har haft utbildning för tekniska förvaltare, driftingenjörer, drift och fastighetstekniker samt enhetschef. 
Statusbesiktning av kommunens lokaler är genomförd och prioriterade underhållsinsatser är identifierade. I skri-
vande stund pågår prissättning och planering för vilka underhållsinsatser som ska genomföras under 2022. 

IT: Har under perioden haft stort fokus på säkerhet och att säkra upp kommunens IT-plattform samt fortsatt 
arbete med att ytterligare förbättra supportverksamheten. Detta inte minst på grund av ökat cyberhot och en-
heten samverkar också i en extern granskning av kommunens IT-säkerhet. Fortsatt arbete med stöd av digitali-
sering och teknisk utveckling som möjliggör att nyttja resurser på nya sätt. Samarbete pågår med verksamheterna 
för att hitta möjliga rutinartade uppgifter att automatisera. Chattbot kopplat till Teams och SharePoint är ett ex-
empel. 

Mål, aktiviteter och fokusområden verksamheten är delaktiga i pågår enligt plan. Det ekonomiska resultatet visar 
enbart mindre avvikelser mellan konton men på verksamhetsnivå lämnas en prognos med resultat i balans. Dock 
kan kostnad för tomställda lokaler på helår komma att redovisa ett underskott gentemot ramfinansiering vilket 
följs noggrant och kommer att hanteras och rapporteras löpande under året. Verksamheten följer verksamhets-
plan Fastighet och IT 2022 i samtliga delar. 

Kost 

Kostprogrammet för måltider i Ale Kommun och de nationella riktlinjerna för måltider i förskola, skola och 
äldreomsorg från Livsmedelsverket ligger som grund för arbetet. Kostverksamheten arbetar med välkompone-
rade, säkra, näringsriktiga och miljösmarta måltider som serveras med stolthet, omtanke och lust. 

Livsmedelskostnaderna har ökat kraftigt och förväntas öka ytterligare vilket kan komma att påverka utbud och 
kvalité på maten för att klara en budget i balans. Kostverksamheten har sedan årsskiftet fortsatt hög sjukfrån-
varo, till stora delar kopplat till Covid-19. Ersättningar för sjuklöner har bidragit till att kostverksamheten fram 
till mars klarat att hålla budget. Kostverksamheten arbetar kontinuerligt med att minska utsläppen av klimatpå-
verkande gaser genom den mat som köps in och serveras samt mäter och arbetar för att minimera den mat som 
slängs. 

Verksamhetsstöd 

Inom verksamhetsstöd har första delen av 2022 förlöpt enligt plan. Prognos och budget är i balans. 
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Verksamheten har under den senare delen av föregående år och i början av 2022 fokuserat mycket på utveckling 
av verksamheten, vilket bland annat har inneburit att antalet enhetschefer har ökat. Ny EC för vaktmästeri och 
fordon var på plats fr.o.m. den första mars och en tredje EC för lokalvård börjar den 20 juni. Därefter är alla 
chefsfunktioner på plats. 

2022 är lokalvårdens första år i kommunbidragsfinansiering vilket kommer att följas noggrant under året. Målet 
är att även påbörja arbetet med intäktsfinansiering för enhet vaktmästeri och fordon under året. 

Covid-19 har präglat framför allt lokalvårdens sjukfrånvaro under första delen av året, övriga enheter har haft en 
mer normal frånvaro. I och med kriget i Ukraina har de operativa enheterna inom verksamheten varit involve-
rade i arbetet med framtagande av evakueringsboende, material och transporter vilket har fungerat mycket bra 
och hanterats inom ramen för ordinarie drift utan avvikelser. 

5.3 Utbildningsnämnden 

5.3.1 Sammanfattning 
Periodens verksamhet 

Början av året 2022 var fortfarande starkt präglad av covid-19-pandemin och frånvaron bland medarbetare var 
hög, vilket påverkat vårterminens start. Elevfrånvaron har också varit anmärkningsvärd hög under första kvarta-
let. Kriget i Ukraina kommer att påverka utbildningsverksamheterna och det pågår förberedelser för att ta emot 
barn och elever från Ukraina. Hittills har några elever skrivits in i verksamheten, men det är svårt att bedöma hur 
många det kommer att bli. 

Aktiviteter 
Under rådande omständigheter är fokus på kunskapsresultaten med kontinuerliga uppföljningar kopplat till rik-
tade stödåtgärder, både på enhets- och organisationsnivå. 

Inom ramen för målet sysselsättning, arbete och företagsamhet har sektorn fortsatt att utveckla arbete för ungdo-
mar och unga vuxna i samarbete med fler aktörer både inom och utom kommunen, bland annat lokalt näringsliv. 

Förskolan har bedrivit ett omfattande bemanningsarbete i syfte att hålla öppet för så många som möjligt då sjuk-
frånvaro är ett fortsatt problem. Satsningen på personaltäthet har därför inte fått upplevd effekt i organisationen. 

Flertalet planerade aktiviteter fortgår enligt nämndplan. Ett exempel är ärendet skolupptagningsområden som är 
bearbetat inför sammanträdet i april.  

Hållbar kompetensförsörjning har varit fokus för aktiviteter främst riktade till förskola och fritidshem och nya 
ansökningar om utbildning till lärare fritidshem och förskollärare har beviljats inför hösten.  

Resultat 

Resultaten av pågående aktiviteter förväntas på längre sikt. Nya resultat inom utbildningsområdet samt nation-
ella/regionala jämförelsetal har under perioden inkommit. De avser enkätresultat för vårdnadshavare i försko-
lan, lärarbehörighet i skolan, personaltäthet i skolan samt öppna jämförelser gymnasieskola.  

Resultaten visar att vårdnadshavarna i förskolan svarar mer positivt på enkäten än föregående år, och resultatet är 
i nivå med Göteborgsregionen, dock är svarsfrekvensen lägre än tidigare. Personaltätheten i förskola och fritids-
hem har förbättrats, men nationella jämförelsetal är ännu ej tillgängliga. Lärarbehörigheten i skolan är på ungefär 
samma nivå som föregående år, och samma nivå som riket, medan lärartätheten i grundskolan fortfarande är vä-
sentligt lägre än riket, men något bättre än pendlingskommuner nära storstad. 
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Andelen Ale-elever som genomfört sin gymnasieutbildning med examen har ökat jämfört med föregående 
år. Det är också fler än tidigare som blir behöriga till högskola och universitet, dock är det fortfarande en lägre 
andel än i riket som helhet.  

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos som visar på ett un-
derskott på helåret.  

Analys 

2022 bedöms vara ett utmanande år med effekter av pandemin som fortgår samt pågående krig i Ukraina. Trots 
att flertalet aktiviteter hittills ser ut att gå enligt plan finns risk att utrymmet för utveckling och förbättringsarbete 
i hela organisationen är mycket begränsat. 

I syfte att lyckas bättre med en god utbildning för alla krävs utvecklingsinsatser på många nivåer och en god eko-
nomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig tillgång till lokaler.  För att förbättra 
måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och professionellt lärande för alla de viktigaste verk-
tygen för kvalitetsutveckling på genomgripande nivå.  

Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat. Området behöver 
fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att möjliggöra goda livschanser för fler Alebor.  

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl samhällsmässigt som ekonomiskt för lös-
ningar av brist på platser samt planering av nya förskolor och skolor.  

En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra utbildningsresultaten framöver då 
branschen står inför stora utmaningar avseende förskollärar- och lärarbrist.  

5.4 Kultur- och fritidsnämnden 

5.4.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Kultur- och fritidsverksamheter 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 
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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 fritidsverksamheter 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. 

5.5 Socialnämnden 

5.5.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2022 anges att denna ska följas upp genom verksamhets-
dialog där ”prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar 
delaktighet, förståelse, och samverkan.” I enlighet med detta har därför uppföljning per delår 1 gjorts i form av 
dialog mellan ledningsgrupp för respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden. Delar från 
dialogerna återredovisas under tillämpliga rubriker i denna rapport. En sammanfattning från respektive dialog 
återfinns i sin helhet i delårsrapporten från respektive verksamhetsområde. 

Ett genomgående tema för samtliga dialoger var förslaget om en ny socialtjänstlag. Under dialogerna lyftes olika 
teman som knöt an till utmaningarna och omställningen utifrån lagförslaget. Den nya lagen har fokus på en främ-
jande och förebyggande socialtjänst och är indelad i följande huvudområden; förebyggande, lätt tillgänglig, över-
gripande planering, planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och insatser utan föregående behovspröv-
ning. 

Föreliggande uppföljningsrapport återspeglar det som lyftes i dialogerna med respektive verksamhetsområde och 
omfattar inte allt det arbete och aktiviteter som genomförts under uppföljningsperioden. 

Samtliga nämnder bedömer i delåret måluppfyllelsen för respektive strategisk målsättning. 

Grönt = Aktiviteter och insatser fortlöper i allt väsentligt utifrån planen för året. 

Gul = Aktiviteter och insatser fortlöper inte helt enligt plan. En osäkerhet finns om det strategiska målet kan nås 
på helår (utifrån det som nämnden planerat och kan påverka). 

Röd = Aktiviteter och insatser fortlöper inte enligt plan. Om arbetet fortsätter på samma sätt som nu kommer 
måluppfyllelsen inte att nås per helår. 
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För delår 1 2022 bedömer socialtjänsten måluppfyllelsen i de strategiska målsättningarna som grön; aktiviteter 
och insatser fortlöper i allt väsentligt enligt plan. Detta trots att smittspridningen av Covid -19 eskalerade strax 
efter nyår och årets första veckor präglades helt och hållet av det. Antalet smittade kommuninvånare i målgrup-
perna var förhållandevis lågt men samhällsspridningen överlag var omfattande vilket resulterade i sjukfrånvaro 
bland medarbetarna som var högre än någonsin tidigare under pandemin. Konsekvensen blev stora utmaningar 
att upprätthålla tillräcklig bemanning i de schemaburna verksamheterna med inbeordringar och övertid som 
följd. 

Periodens ekonomiska resultat är positivt men verksamhetsområdena har utmaningar som påverkar prognosen. 
De tre schemaburna verksamhetsområdena påverkades starkt av omikron under januari och februari vilket ska 
hanteras under återstoden av året. Bemanningsplaneringsenhetens beställningar avseende sjukfrånvaro årets 
första månad nära nog fördubblades jämfört med 2021, från 36 heltider till 70 heltider. Av naturliga skäl kunde 
man inte leverera till den nivån och övertidskostnaderna blev därmed höga. Kurvan vände dock nedåt lika plöts-
ligt och situationen återgick till det, för perioden, normala läget. 

Socialnämnden har, efter ett beslut från Kommunfullmäktige, tillåtelse att göra en negativ avvikelse om högst 
10 Mkr för att hantera det utökade behovet av platser inom särskilt boende för äldre och prognosen vid delåret 
är att medlen kommer nyttjas. Den övervägande delen av underskottet kommer återfinnas inom verksamhetsom-
rådet särskilda boenden och hälso- och sjukvård men till del kommer kostnader som kan härledas till detta också 
att uppstå inom ordinärt boende, som en konsekvens av att platser inte erbjuds. 

Sammantaget bedömer sektorn prognosen till -10 Mkr. Endast funktionsstöd prognosticerar budget i balans, öv-
riga verksamhetsområdens underskott kommer kompenseras av sektorns buffert samt det av Kommunfullmäk-
tige beviljade underskottet. Prognosen får, med tanke på ett stort antal svårbedömda faktorer och den korta tid 
som passerat av året, betraktas som osäker. 

5.6 Samhällsbyggnadsnämnden 

5.6.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Aktiviteter  

Arbetet med Nödinge centrums utveckling pågår. Det finns risk att både planen för Nödinge och genomförandet 
av överföringsledningen försenas dels då det är komplexa avtal som man ska komma överens om, samt att pla-
nen kan komma att överklagas. 

Inom ramen för de tematiska tilläggen pågår framtagandet av ett naturvårdsprogram, en klimatanpassningsplan 
samt en jordbrukskartering. Det är sannolikt att styrdokumenten kommer sannolikt att antas under 2022. 

Sektorn har initierat ett omfattande kultur- och utvecklingsarbete som fått arbetsnamnet FÖDA. Det handlar om 
kortfattat om byggstenarna; föredöme, digitalisering och attityd. Projektet av påbörjats inom sektorns chefsgrupp 
och kommer efterhand att lanseras till alla enheter. Projektets bedöms få en bred effekt inom sektorn. 

Ett av nämndens mål handlar om att sektorn ska ha ett helt digitaliserat arbetssätt innan utgången av 2023. En 
första version av en handlingsplan avseende digitalisering har antagits av sektorledningen. Handlingsplanen har 
tagits fram som ett verktyg för att besluta, planera och genomföra den digitala utvecklingen. 

Utveckling av arbetssätt inom projektledning samt resurssättning och implementering av projektverktyget Antura 
har påbörjats. För att få ett önskat genomslag denna gång bedömer sektorn att det behöver finnas en robust för-
valtarorganisation, utbildning inom projektmodell, projektledning samt i projektverktyget. En plan för genomfö-
rande är under framtagande. En utmaning kan vara en begränsad budget för ovanstående aktiviteter. 

Från och med 1:e april 2022 kommer samhällsbyggnadsnämnden överta ansvar från kommunstyrelsen. Områden 
som trafikpolitik och infrastruktur, kollektivtrafik, övergripande klimat- och miljöfrågor, översiktsplan och mark- 
och bostadspolitik som kommer att flyttats över. 

Resultat 
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Det ursprungliga uppdraget som avsåg framtagande av samhällsbyggnadsprocessen anses vara slutfört och ska 
avrapporteras i samhällsbyggnadsnämnden i april. Nu inleds etapp 2 där ansvaret processutvecklingen överförs 
till ansvarig linjechef. De olika samverkansforumen inom ramen för processen börjar ta form. 

Den framtagna handlingsplan, tillhörande Energi- och klimatstrategin, bedöms efterlevas i relativt stor utsträck-
ning. Det handlar om en ökad skicklighet att kravställa upphandlingar på ett bra sätt också utifrån hållbara trans-
porter miljöperspektivet. Samhällsbyggnad verkar för att det skapas förutsättningar för sunda och klimatsmarta 
bostäder och lokaler. Dock kan kommunen kan inte ställa högre krav än vad lagstiftningen medger. Om kommu-
nen är markägare så finns helt andra incitament att reglera byggnationen. 

Det ekonomiska resultatet för Samhällsbyggnadsnämnden för perioden uppgår till 2 291 tkr. Bedömningen är ett 
fortsatt positivt resultat för helåret 2022 med 1 450 tkr. Inom det prognostiserade resultatet inryms enheter med 
både överskott och underskott mot budget. 

Analys 

Det rådande världsläget innebär risk för kostnadsökningar. Krig, materialbrist och inflation torde påverka mark-
naden och kommande byggnation negativt. Enligt aktuell prognos tror byggbranschen att en nedgång på om-
kring 12 procent under 2023 i Sverige är rimlig vad gäller bostadsbyggnation. I dagsläget är det svårt att göra 
några fördjupade analyser och förutse hur det påverkar kommunen. 

Digitalisering är ett komplext område som ställer krav på tekniska kunskaper, resurser både ekonomiska som 
personella. I dagsläget är bedömningen att sektorn behöver tillse att kunskap tillgodoses för att klara uppdraget 
samt att resursfrågan säkerställs. 

Tillitsdialogerna mellan politik och tjänstemän fortsätter att utvecklas. Diskussioner om vidareutveckling har 
förts och mynnat ut ett antal spelregler men också ett syfte och mål för tillitsdialogerna. Tillitsdialogerna kommer 
bedöms vara viktiga för sektorns utveckling och en möjlighet till förståelse för våra olika uppdrag. 

Sektorns medarbetare har ökat i antal. vilket beror på det utökade och mer komplexa uppdraget men också på 
grund av förstärkning inom vissa trånga funktioner. Tillökningen av medarbetare kommer inom kort att leda till 
trångboddhet. 

5.7 Överförmyndarnämnden 

5.7.1 Sammanfattning 

Periodens verksamhet 

Aktiviteter 

Utifrån överförmyndarnämndens mål och kommunfullmäktiges strategiska målsättningar har fokus lagts på 
ökade möjligheter till rekrytering av ställföreträdare, verktyg för förbättrad tillsyn i vissa delar och förbättrad till-
gänglighet genom textkommunikation i klarspråk. Följande aktiviteter planeras därför: 

• Inventering och kontakt med organisationer och föreningar i Ale kommun där andelen möjliga ställföre-
trädare bedöms som hög. 

• Samtliga WärnaGo-mallar ska skrivas om till klarspråk. 
• Upprättande av rutin och framtagande av verktyg för genomförande av utökad tillsyn. 

Under årets första hälft är verksamhetens huvudsakliga uppgift att granska de årsredovisningar och redogörelser 
som ställföreträdare är skyldiga att före den siste februari årligen lämna till överförmyndarnämnden. Aktiviteter 
och andra insatser planeras därför alltid till höst- och vinterhalvåret varför inga aktiviteter ännu påbörjats. 

Resultat 

Överförmyndarnämnden ansvarar för att såväl rekrytera som att utöva tillsyn över ställföreträdare som företräder 
den som har rätt till ställföreträdare och behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller bevaka sina intressen. Re-
krytering av lämpliga ställföreträdare är en av verksamhetens viktigaste men också mest krävande uppgifter. 
Verksamheten har lyckats hitta ställföreträdare i de ärenden som behövt detta, rekryteringen kan i komplexa 
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ärenden såsom vid samsjuklighet eller missbruk dra ut något på tiden. Övriga beslutsärenden handläggs inom den 
tid nämnden beslutat; inom en månad om beslut kan tas på delegation och inom tre månader om beslutet ska 
fattas av överförmyndarnämnden. 

Ett av överförmyndarnämndens mål är att samtliga, kompletta och i tid inkomna, årsredovisningar ska vara 
granskade senast den 1 september. Den 31 mars var strax över hälften och cirka 15 fler än samma tid förra året, 
granskade, varför målet förväntas nås med god marginal. 

Utfallet för perioden visar på + 167 tkr och kommer av lägre personalkostnader än budgeterat, såväl för löne-
kostnader för tjänstemän (överförmyndarhandläggare) som för arvodeskostnader för ställföreträdare. Avvikelsen 
för lönekostnad kan troligen förklaras av en felaktig fördelning av kostnader för utökad tjänstgöringsgrad för en 
av tjänstemännen, som också tjänstgör för kommunstyrelsen. Detta uppmärksammandes i samband med årsre-
dovisningen för 2021, varvid korrigering av utfallet gjordes. Budget för 2022 var dock redan satt då. 

Lägre arvodeskostnader för ställföreträdare kan inte förklaras av en lägre andel beslut om arvode, men skulle 
kunna vara en indikation på att allt fler huvudmän uppnår den nivå för inkomst och/eller tillgångar för när hu-
vudmannen själv ska stå för kostnaden för god man. 

Analys 

Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i en resurseffektiv verksamhet. En förhållandevis liten budget utan 
marginaler innebär att varje förändring ger tydligt utslag i utfallet. Möjlighet till intäkter, utöver schablonersätt-
ning från Migrationsverket i samband med mottagande av ensamkommande barn, saknas. 

Kostnader för lagstadgat arvode till ställföreträdare utgör den största utgiften för verksamheten. Hur dessa ut-
vecklas beror på ärendenas omfattning och komplexitet eftersom det påverkar arvodets storlek, tillsammans med 
huvudmannens ekonomiska förutsättningar, vilka avgör om denne själv ska betala arvodet eller om kommunen 
ska bära kostnaden. 

Överförmyndarnämnden har få utgiftsposter. Dess omfattning möjliggör en mycket god överblick och verksam-
heten bevakar utvecklingen i syfte att kunna lyfta ändrade förutsättningar och behov i god tid för att säkerställa 
att tillräckliga resurser ges och därmed möjlighet att även fortsättningsvis bedriva en rättssäker och kvalitativ 
verksamhet inom budget. Överförmyndarnämnden ser vikten av löpande dialog om verksamhetens behov nu 
och framöver och vill därför understryka önskan om delaktighet likvärdig den för övriga nämnder i kommunen. 
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.9
Datum: 2022-04-21
Kommunsekreterare Afram Shiba

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Kommunstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2022 - första

halvåret

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska beredas på ett

sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så inte sker ska redovisning lämnas till

kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen

två gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt. För närvarande finns två

inneliggande motioner.

En av motionerna som föreslås anses som besvarad kommer vid nästa kommunfullmäktiges

sammanträde 23 maj ha varit inneliggande i mer än ett år. Den andra motionen kommer att

vid sammanträdet 23 maj ha inkommit längre tid än sex månader men inom ett år.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-21

Sammanställning ej slutbehandlade motioner per 2022-04-21

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Berörda handläggare

Ärendet

I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska beredas på ett

sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så inte sker ska redovisning lämnas till

kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen

två gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt. För närvarande finns två

inneliggande motioner.

En av motionerna som föreslås anses som besvarad kommer vid nästa kommunfullmäktiges

sammanträde 23 maj ha varit inneliggande i mer än ett år. Den andra motionen kommer att

vid sammanträdet 23 maj ha inkommit längre tid än sex månader men inom ett år.

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

Kommunstyrelsen ska enligt § 32 sjätte stycket i Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige

två gånger per år redovisa vilka motioner som inte beretts färdigt.

Remissyttrande

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

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att motionen som inkommit 2021-11-12 från Robert Jansson (SD),

Marita Henriksson (SD) och Pernilla Johansson (SD) om språktest för anställning inom

kommunens omsorgsverksamhet kan beredas inom ett år. Den andra motionen har redan i ett

annat ärende föreslagits att anses som besvarad.



Skapad: 2022-04-21  1 (1) 

Ärendenummer: KS.2022.34     

 

Sammanställning av ej slutbehandlade motioner från 2021-11-19 till 2022-04-21 

Färgkoder 

■ Inom 6 månader från dag för fullmäktiges nästa sammanträde 

■ Längre tid än 6 månader men inom 1 år från dag för fullmäktiges nästa sammanträde 

■ Längre tid än 1 år från dag för fullmäktiges nästa sammanträde 

# Motion Inkom/väcktes Ärendenr Tidsåtgång Status 

 Motion från Robert Jansson (SD), Marita 
Henriksson (SD) och Pernilla Johansson 
(SD) om att avsluta bidragsavtal med 
Folkets hus förening 

2019-10-17 KS.2019.283 
Längre tid än 1 år från 
dag för fullmäktiges nästa 
sammanträde 

Förslag till kommunfullmäktige 23 maj om 
att anse motionen som besvarad 

 Motion från Robert Jansson (SD), Marita 
Henriksson (SD) och Pernilla Johansson 
(SD) om språktest för anställning inom 
kommunens omsorgsverksamhet 

2021-11-12 KS.2021.560 

Längre tid än 6 månader 
men inom 1 år från dag 
för fullmäktiges nästa 
sammanträde 

Remitterats till socialnämnden 
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SOU.2022.122
Datum: 2022-04-25
Näringslivschef Per Brohagen

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Kommunstyrelsen

Förnyad avsiktsförklaring med Skanska gällande Stora Viken

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med Skanska Sverige AB ingå förnyad avsiktsförklaring,

daterad 2022-02-10.

Sammanfattning

Kommunen äger idag fastigheten Ale, Stora Viken 2:1, och Skanska äger idag fastigheten
Ale, Skårdal 48:8

Skanska arrenderar del av kommunens fastighet och bedriver idag på båda fastigheterna en
pågående krossverksamhet. På fastigheterna bedrivs även betongtillverkning och
asfaltsverksamhet. Arrendet löper ut 2026-12-31, men Skanska har innan förfrågan om
Northvoltetableringen dök upp se KS 2021:39, ansökt hos kommunen om att förlänga avtalet
till åtminstone 2032.

Tidigare avsiktsförklaring KS 2021:394 rörde det gemensamma arbetet med att svara på
förfrågan från AB Volvo och Northvolt om förutsättningarna att etablera en batterifabrik på
ovan nämnda tomter. Då batterifabriken nu kommer att uppföras i Torslanda, men båda parter
önskar samarbeta för framtida etableringsmöjligheter behövs en ny avsiktsförklaring.

Med anledning av ovanstående har parterna upprättat en avsiktsförklaring för att klargöra de
avsedda förutsättningarna och identifiera ett antal knäckfrågor för en framtida etablering på
Stora Viken.

Parterna avser ingå samverkan initialt avseende att erbjuda ett etableringsläge på
markområdet och vidare utreda de affärsmässiga förutsättningarna för en fortsatt samverkan
inom ramen för ett samverkansavtal.

Daniela Ölmunger Per Brohagen

Avdelningschef Näringslivschef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-25

Avsiktsförklaring med Skanska Sverige AB, 2022-02-10

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Planchef
Näringslivschef
Skanska Sverige AB

För kännedom:

Kommunchef
Avdelningschef Strategi och uppföljning
Sektorchef samhällsbyggnad

Ärendet

Kommunen äger idag fastigheten Ale Stora Viken 2:1 och Skanska äger idag fastigheten Ale,
Skårdal 48:8

Skanska arrenderar, genom dotterbolag, del av Kommunens fastighet och bedriver idag på
båda fastigheterna en pågående krossverksamhet. På fastigheterna bedrivs även
betongtillverkning och asfaltsverksamhet.

Parterna avser att på ovanstående fastigheter pröva möjligheten att utveckla området till ett
framtida läge för verksamheter och logistik samt även utvärdera ett möjligt bostadsinnehåll.
Läget för en etablering enligt ovan är unikt intill Göta Älv, dubbelspårig järnväg, riksväg E45,
närhet till kraftförsörjning och med ett möjligt hamnläge i Surte hamn. Markområdet är
attraktivt i sitt läge vid Stora Viken, som med sin fasta berggrund dessutom är lämpligt av
geotekniska skäl.

Med anledning av ovanstående har Parterna tecknat denna Avsiktsförklaring för att klargöra
de avsedda förutsättningarna och identifiera ett antal knäckfrågor för ett sådant projekt.

Parterna avser ingå samverkan avseende att utveckla Markområdet för verksamheter/logistik
och eventuellt bostadsinnehåll samt vidare utreda de affärsmässiga och juridiska
förutsättningarna för en fortsatt samverkan inom ramen för ett eventuellt Samverkansavtal.

Parterna avser att bilda en arbetsgrupp med representanter från Kommunen och Skanska för
att i samråd planera och utveckla etableringsläget. Skanskas engagemang utgår från att det
finns alternativa positioner inom Ale kommun där Skanska kan fortsätta att driva verksamhet
likvärdig den som idag bedrivs på kommunens respektive Skanskas fastighet och att en
förflyttning av verksamheten kan genomföras utan betydande produktionsglapp för Skanskas
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vidkommande. Parterna avser bidra i samarbetet med sina resp. specialkompetenser samt
därtill hörande tekniska och kommersiella kompetenser.

Initiala frågor som avses att utredas

 Utreda de juridiska förutsättningarna för eventuellt samarbete, affärsmodeller, LOU,
kommunallag mm.

 Utarbeta ett affärsmässigt upplägg för utvecklingen av Markområdet och utforma
lämplig affärsmodell och/eller samarbetsform.

 Ta fram marknadsanalyser för Markområdet utvisande områdets potential.

 Identifiera Markområdets förutsättningar exempelvis topografi, geoteknik mm men
även dess potential.

 Identifiera pågående verksamheter på Markområdet och konsekvenser vid en
förändring/utveckling.

 Identifiera alternativ position för att fortsatt bedriva pågående verksamheter.

 Identifiera nya exploateringsområden i Kommunen som kan bidra till projektets
genomförande.

 Identifiera komplexa tekniska utmaningar, kylvatten, el- och kraftförsörjning,
dagvatten, geoteknik, miljö, grundvatten mm.

 Identifiera transportmöjligheterna, vägar, järnväg och sjöfart.

 Utveckla och identifiera underlag för exploateringsanalyser och kostnadskalkyler.

 Utarbeta övergripande tidsplaner med tydliga huvudmål.

 Värdera planeringsförutsättningar som ÖP, detaljplaner, bygglov, täkttillstånd mm

Parterna avser att även ta fram förutsättningar för ett fortsatt samarbete inom ramen
för ett samarbetsavtal vid det datum Parterna kommer överens om som utförligt
reglerar rättigheter och skyldigheter för ett sådant samarbete, förutsatt att Parternas
utredning om juridiska förutsättningar för eventuellt samarbete, affärsmodeller, LOU,
kommunallag mm. har genomförts och utvisar att önskat samarbete är möjligt.

Ekonomisk bedömning

Avsiktsförklaringen innebär inte några ekonomiska åtagande för kommunen

Invånarperspektiv

Att omvandla bergtäkten vid Stora Viken till mark för verksamhet med potentiellt tusentals

anställda skulle innebära stora vinster för invånarna i Ale kommun utöver många jobb att

söka i närområdet. Kommunen kommer att sättas på kartan och en följd av effekter som t.ex

fler jobb i servicesektorn ökade skatteintäkter för välfärden kommer vidare att bidraga

positivt.
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Hållbarhetsperspektivet

I alla steg vid urvalet av framtida verksamheter kommer hållbarhetsperspektivet att beaktas.

Avsiktsförklaringen innebär att identifiera alternativ position för Skanska att bedriva bergtäkt.

Även i detta arbete är hållbarhet en ledstjärna.

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

Efter beslutet är fattat i kommunstyrelsen kommer det expedieras till berörda för vidare
hantering.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att vi genom att skriva på en avsiktsförklaring med Skanska

tillsammans kan skapa en stor yta för en eller flera hållbara verksamheter med många

anställda och att bergtäkten inte behöver förlängas på positionen utan snarare avvecklas

snabbare än ingånget avtal indikerar. Förvaltningen bedömer att den extra arbetsinsaten

avsiktsföklaringen innebär är försumbar i jämförelse med vinsterna detta skulle innebära

ekonomiskt, socialt och ekologiskt.



AVSIKTSFÖRKLARING

Denna avsiktsförklaring (”Avsiktsförklaringen”) har ingåtts mellan å ena sidan Ale
kommun, org. nr. 212000–1439 (“Kommunen”), och å andra sidan Skanska Sverige AB, org.
nr. 556033–9086 (“Skanska”). Kommunen och Skanska benämns nedan var för sig ”Part”
och gemensamt ”Parterna”.

1. Bakgrund och Syfte

Kommunen äger idag fastigheten Ale Stora Viken 2:1, bilaga 1 och Skanska äger idag
fastigheten Ale, Skårdal 48:8, bilaga 2.

Skanska arrenderar, genom dotterbolag, del av Kommunens fastighet och bedriver idag på
båda fastigheterna en pågående krossverksamhet. På fastigheterna bedrivs även
betongtillverkning och asfaltsverksamhet.

Parterna avser att på ovanstående fastigheter pröva möjligheten att utveckla området till ett
framtida läge för verksamheter och logistik samt utvärdera även ett möjligt bostadsinnehåll.
Läget för en etablering enligt ovan är unikt intill Göta Älv, dubbelspårig järnväg, riksväg
E45, närhet till kraftförsörjning och med ett möjligt hamnläge i Surte hamn. Markområdet är
attraktivt i sitt läge vid Stora Viken, ”Markområdet” bilaga 3.

Med anledning av ovanstående har Parterna tecknat denna Avsiktsförklaring för att klargöra
de avsedda förutsättningarna och identifiera ett antal knäckfrågor för ett sådant projekt.

2. Avsiktsförklaring
Parterna avser ingå samverkan avseende att utveckla Markområdet för verksamheter/logistik
och eventuellt bostadsinnehåll samt vidare utreda de affärsmässiga och juridiska
förutsättningarna för en fortsatt samverkan inom ramen för ett eventuellt Samverkansavtal.

Parterna avser att bilda en arbetsgrupp med representanter från Kommunen och Skanska för
att i samråd planera och utveckla etableringsläget. Skanskas engagemang utgår från att det
finns alternativa positioner inom Ale kommun där Skanska kan fortsätta att driva verksamhet
likvärdig den som idag bedrivs på kommunens respektive Skanskas fastighet och att en
förflyttning av verksamheten kan genomföras utan betydande produktionsglapp för Skanskas
vidkommande. Parterna avser bidra i samarbetet med sina resp. specialkompetenser samt
därtill hörande tekniska och kommersiella kompetenser.

Initiala frågor som avses att utredas

 Utreda de juridiska förutsättningarna för eventuellt samarbete, affärsmodeller, LOU,
kommunallag mm.

 Utarbeta ett affärsmässigt upplägg för utvecklingen av Markområdet och utforma
lämplig affärsmodell och/eller samarbetsform.

 Ta fram marknadsanalyser för Markområdet utvisande områdets potential.

 Identifiera Markområdets förutsättningar exempelvis topografi, geoteknik mm men
även dess potential.

2022-02-10
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 Identifiera pågående verksamheter på Markområdet och konsekvenser vid en
förändring/utveckling.

 Identifiera alternativ position för att fortsatt bedriva pågående verksamheter.

 Identifiera nya exploateringsområden i Kommunen som kan bidra till projektets
genomförande.

 Identifiera komplexa tekniska utmaningar, kylvatten, el- och kraftförsörjning,
dagvatten, geoteknik, miljö, grundvatten mm.

 Identifiera transportmöjligheterna, vägar, järnväg och sjöfart.

 Utveckla och identifiera underlag för exploateringsanalyser och kostnadskalkyler.

 Utarbeta övergripande tidsplaner med tydliga huvudmål.

 Värdera planeringsförutsättningar som ÖP, detaljplaner, bygglov, täkttillstånd mm

3. Samarbetsavtal

Parterna avser att även ta fram förutsättningar för ett fortsatt samarbete inom ramen för ett
samarbetsavtal (”Samarbetsavtal”) vid det datum Parterna kommer överens om som
utförligt reglerar rättigheter och skyldigheter för ett sådant samarbete, förutsatt att Parternas
utredning om juridiska förutsättningar för eventuellt samarbete, affärsmodeller, LOU,
kommunallag mm. enligt punkten 2 ovan har genomförts och utvisar att önskat samarbete är
möjligt. Parterna avser ingå förhandlingar avseende möjligheterna för Parterna att inom
ramen för ett Samarbetsavtal utveckla Markområdet inklusive övriga projektmöjligheter som
identifierats enligt punkt 2 ovan. Kräver godkännande enligt parternas respektive
beslutsordning.

4. Tidsperiod

Denna Avsiktsförklaring skall från dagen för undertecknade gälla till och med att ett
eventuellt Samarbetsavtal tecknas mellan Parterna dock senast två år efter
avsiktsförklaringens undertecknande.
För undvikande av oklarheter understryks det att Parterna, var för sig, får vid var tid och efter
eget gottfinnande avsluta förhandlingarna, i vilket fall Parterna, beroende på
omständigheterna, omedelbart skall informera den andra Parten härom skriftligen. Om
förhandlingarna avslutas utan att Samarbetsavtal ingåtts äger ingen av Parterna rätt till någon
ersättning från motparten på grund av förhandlingarnas avslutande. Punkt 7 (Kostnader) och
punkt 10 (Tillämplig lag och tvistlösning) skall dock alltjämt gälla mellan Parterna.

5. Exklusivitet

Kommunen avser att exklusivt förhandla med Skanska om att utveckla Markområdet mm
under Avsiktsförklaringens giltighetstid enligt punkt 4 ovan.

6. Icke bindande avtal

Denna Avsiktsförklaring skall inte vara bindande för någon av Parterna utöver såsom anges
nedan. Inget bindande åtagande kommer att föreligga förrän ett ömsesidigt tillfredsställande
Samarbetsavtal undertecknats av Parterna. Parterna är överens om att förutom Punkt 7
(Kostnader) och Punkt 10 (Tillämplig Lag och Tvistlösning), vilka stycken utgör bindande
avtal mellan parterna, är denna Avsiktsförklaring endast ett uttalande om nuvarande avsikt
och är, i egenskap av sådant, inte bindande för parterna.
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7. Kostnader

Parterna är överens om att de var för sig skall täcka sina egna kostnader som är relaterade till
att ingå denna Avsiktsförklaring, kommande avtalsförhandlingar, undersökningar och andra
liknande kostnader.

8. Sekretess

Kommunen är införstådd med att Skanska kan komma att lämna uppgifter till Kommunen
inom ramen för denna Avsiktsförklaring som utgör bolagets företagshemligheter. Skanska
kommer i så fall att begära att sådana uppgifter beläggs med sekretess.

9. Överlåtelse

Part får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt denna
Avsiktsförklaring utan den andra Partens skriftliga medgivande.

10. Tillämplig lag och tvistlösning

Denna Avsiktsförklaring skall lyda under svensk materiell rätt (oaktat dess principer om
lagval). Tvister som uppstår i anledning av denna Avsiktsförklaring ska slutligt avgöras
genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Göteborgs Handelskammares
Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara
svenska. Förfarandet, alla dokument som utbytts mellan parterna, institutet och varje beslut
eller dom som meddelas av institutet skall vara strikt konfidentiella och skall inte avslöjas.

_____________________

Parterna har undertecknat denna Avsiktsförklaring i två (2) original, av vilka parterna har
tagit varsitt.

Undertecknat den / 2022 Undertecknat den / 2022

Ale kommun Skanska Sverige AB

_____________________________ _____________________________
Namn: Mikael Berglund Namn: Lars Henriksson

Bilaga nr 1 Fastigheten Ale, Stora Viken 2:1
Bilaga nr 2 Fastigheten Ale, Skårdal 48:8
Bilaga nr 3 Markområdet
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Bilaga 3, Markområdet



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.211
Datum: 2022-04-20
Kommunsekreterare Afram Shiba

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

Kommunstyrelsen

Samråd om Samordningsförbundet Älv och Kusts budget för

2023 samt äskande om ytterligare medel

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att för år 2023 finansiera Samordningsförbundet Älv och Kust

med 525 551 kr.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Älv och kust är en samverkansorganisation mellan Försäkringskassan,

Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund,

Tjörn och Öckerö. Förbundets uppdrag är att samordna myndigheternas rehabilitering i syfte

att medborgarna ska få stöd och rehabilitering och klara egen försörjning.

Samordningsförbundet har i sitt samråd för budget 2023 begärt ytterligare medel för att

finansiera sin verksamhet.

Utöver fastställda bidragsnivån på 515 151 kr begär förbundet ytterligare 10 400 kr.

Förbundet har tidigare år 2021 begärt ytterligare medel men fått avslag av kommunstyrelsen.

Begäran på 10 400 kr bedöms dock denna gång inrymmas i den kostnadsökning som påverkar

samordningsförbundets verksamhet och påverkar varken Ale kommuns befintliga verksamhet

eller det effektiviseringskrav som finns på förbundet.

Förvaltningen föreslår därmed att kommunstyrelsen beslutar om att finansiera

Samordningsförbundet Älv och kust för 2023 med 525 551 kr, varav 515 151 kr avser den

fastställda bidragsnivå från år 2021 och 10 400 kr avser begäran om ytterligare medel för

2023.

Erik Bergman Afram Shiba

Kanslichef Kommunsekreterare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-20

Samordningsförbundet Älv och kust beslut § 32, 2022-04-06

Skrivelse från Samordningsförbundet Älv och kust om samråd för budget 2023

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kanslichef

För kännedom:

Ekonomichef
Sektorchef socialtjänst

Ärendet

Samordningsförbundet Älv och kust är en samverkansorganisation mellan Försäkringskassan,

Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund,

Tjörn och Öckerö. Förbundets uppdrag är att samordna myndigheternas rehabilitering i syfte

att medborgarna ska få stöd och rehabilitering och klara egen försörjning. Principerna för

fördelning av kostnaderna sker efter en överenskommelse år 2007 och som reviderats år 2011.

Inför antagande av samordningsförbundets budget för 2023 ansöker samordningsförbundet

om utökade medel.

Samordningsförbundet Älv och kust har tidigare år för 2021 begärt ytterligare medel utöver

bidragsnivån på 515 151 kr på 116 tkr 116 186 kr för 2022 och 175 224 kr för 2023.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 att avslå samordningsförbundets begäran om

ytterligare bidrag och endast bifalla bidrag enligt den fastställda bidragsnivån på 515 151 kr

för 2021. Samtidigt fattade kommunstyrelsen beslut om finansiering för år 2022 men inte för

år 2023. Kommunstyrelsen har nu att besluta om bidrag till Samordningsförbundet Älv och

kust för förbundets budget för år 2023.

I samrådet för budget 2023 har förbundet begärt ytterligare bidrag om 10 400 kr för att täcka

kostnadsökningar i verksamheten utan att behöva ställa om verksamheten. Till skillnad från

tidigare begäran om ytterligare bidrag ryms denna begäran för 2023 inom ramen för vad som

kan förväntas av kostnadsökningar i samhället samtidigt som effektiviseringskravet på

verksamheten fortsatt upprätthålls.
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Förvaltningen bedömer att den föreslagna justeringer som medför kostnader på 10 400 kr för

Ale kommun inte påverkar annan verksamhet i kommunen. Tillökningen ligger inom ramen

för den allmänna kostnadsökning i samhället och tillökningen bedöms inte påverka befintligt

effektiviseringskrav på samordningsförbundet. Förvaltningen föreslår därför att

kommunstyrelsen beslutar att för år 2023 finansiera Samordningsförbundet Älv och Kust med

525 551 kr, varav 515 151 kr avser den fastställda bidragsnivå från år 2021 och 10 400 kr

avser begäran om ytterligare medel för 2023.

Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär att Ale kommun för ökade kostnader på 10 400 kr, dock bedöms det inte

påverka kommunens verksamhet. Begäran om ytterligare medel från samordningsförbundet

bedöms även ligga i linje med kostnadsökningar som påverkar kommunal verksamhet.

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.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att Samordningsförbundet Älv och kusts begäran om ytterligare

medel utöver fastställd bidragsnivå ryms inom ramen för den ökning som följer av främst

prisindex för kommunal verksamhet.





   
Dnr: 2022/01 
Sammanträde 2022-03-25 
Henrik Svedberg 

 

 

   
 
 
 
Till 
Ale kommun 
Kungälvs kommun 
Stenungsunds kommun 
Tjörns kommun 
Öckerö kommun 
VGR Västra Hälso- och sjukvårdsnämnd  
 

 

Samråd om budget enligt § 23 i Lag (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
Varje år före den 30 november ska Samordningsförbundet Älv & Kust fastställa budget. 
Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna. 

 
Samordningsförbundets bidrag 2018 var 9 622 tkr, 2019 minskade bidraget till 9 088 tkr, 
2020 minskades bidraget ytterligare till 9 032 tkr. För 2021 har bidraget varit oförändrat, 
9 032 tkr.  
 
Samordningsförbundet har under 2021 haft en verksamhetsvolym om 11 300 tkr som 
möjliggjorts genom ESF-medel och eget kapital. Inför 2022 har förbundet gjort en 
omställning för att möta upp en verksamhetsomfattning som motsvarar bidragsnivån 
om 9 032 tkr.  
 
82% av förbundets kostnader används till personal. Kostnadsökningen på grund av 
löneutveckling beräknas av SKR cirkulär 22:06 till 3,4% för 2023. KPI beräknas till 2,0% 
2023 enligt Riksbankens prognos publicerad 2022-02-10. 
 
För att undvika ytterligare omställning i verksamheten för 2023 föreslås en 
bidragshöjning om 2,5%, vilket motsvarar ett totalt bidrag om 9 258 tkr. Höjningen avser 
att möta naturliga kostnadsökningar för verksamheten. Samtidigt är bedömningen att 
kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än 2,5% vilket kommer att 
innebära ett effektiviseringskrav för att upprätthålla samma nivå av verksamhet 2023 
som planerats för 2022. 
 
 



   
Dnr: 2022/01 
Sammanträde 2022-03-25 
Henrik Svedberg 

 

 

Förslag 
Bidraget utökas med 2,5%. Förslaget faller ut enligt tabell. 
 

Medlem 
Föreslagen 

bidragsnivå 
Bidragsnivå 

2022 
Differens 

Ale 525 551 515 151 10 400 
Kungälv 738 478 710 491 27 987 
Stenungsund 464 441 452 436 12 005 
Tjörn 315 649 310 720 4 929 
Öckerö 270 381 269 202 1 179 
Västra Götalandsregionen 2 314 500 2 258 000 56 500 
Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan 4 629 000 4 516 000 113 000 
Summa 9 258 000 9 032 000 226 000 

 
 
Se principer för den ekonomiska fördelningen i bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Henrik Svedberg, förbundschef 
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Sammanträde 2022-03-25 
Henrik Svedberg 

 

 

Bilaga 1: Principer för ekonomisk fördelning 
Fördelningen mellan kommunerna beslutades av respektive kommunalråd/motsvarande 
från respektive kommun hösten 2007. Denna ordning godkändes åter av kommunerna 
våren 2011. Principen antogs även våren 2017 i samband med sammanslagning mellan 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Samordningsförbundet 
Öckerö. Det nya förbundet benämns från 1 januari 2018 Samordningsförbundet Älv & 
Kust. 
 
Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom likvida medel som överförs till 
Samordningsförbundet. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om 
detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås. Formen för samråd 
mellan förbundsmedlemmarna om ekonomi och finansiering är reglerad i 
förbundsordningen. Kostnader för aktiviteter som bedrivs efter beslut av 
Samordningsförbundet tilldelas de huvudmän/andra aktörer som utför arbetet. 
 
Äskade medel 2023     
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 4 629 tkr   
Västra Götalandsregionen   2 314,5 tkr   
Kommunerna   2 314,5 tkr   
Summa              9 258 tkr   
 
 
För kommunernas fördelning av bidrag har följande överenskommelse gjorts. 
Utgångspunkten är att overheadkostnaderna för verksamheten är 500 tkr vilka fördelas 
lika mellan kommunerna. Resterande del, d.v.s. 2 314,5 tkr – 500 tkr = 1 814,5 tkr, 
fördelas utifrån kommunernas invånarantal (SCB jan. 2022) 
 
Tabell: Fördelning av kommunernas bidrag till Samordningsförbundet 2023 
 

Statistik 
hämtad jan 
2022 

Befolkning Andel 
Andel 

fördelat i 
kronor 

Inkl. admin. 
kostnad    
100 tkr/ 

kommun 

Ale 32 207 23,45% 425 551 525 551 
Kungälv 48 322 35,19% 638 478 738 478 
Stenungsund 27 582 20,08% 364 441 464 441 
Tjörn 16 321 11,88% 215 649 315 649 
Öckerö 12 895 9,39% 170 381 270 381 

Summa 137 327 100,00% 1 814 500 2 314 500 

 
 
För ytterligare upplysningar, kontakta Henrik Svedberg förbundschef 
Tel: 073 – 712 99 33.  
E-post henrik.svedberg@alvokust.se  
 



   
Dnr: 2022/01 
Sammanträde 2022-03-25 
Henrik Svedberg 

 

 

Bilaga 2: Riksbankens prognos för inflation (publicerad 2022-02-10) 
 
 

Tabell 1. Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta* 

   2021 2022 2023 2024 2025 kv 
1** 

 

 KPI 2,2 (2,1) 2,9 (2,3) 2,0 (1,9) 2,4 (2,2) 2,8  

 KPIF 2,4 (2,3) 2,9 (2,2) 1,9 (1,8) 2,2 (2,1) 2,3  

 BNP 5,2 (4,7) 3,6 (3,8) 2,0 (2,0) 1,7 (1,5) 1,7  

 Arbetslöshet 8,8 (8,9) 7,7 (7,7) 7,2 (7,2) 7,0 (7,1) 7,0  

 Reporänta 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,2 (0,1) 0,3  

* Årlig procentuell förändring respektive procent, års- respektive kvartalsmedelvärden 
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i november 2021 inom parentes. 
** Procentuell förändring i kalenderkorrigerad BNP jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet. 
Källor: SCB och Riksbanken 

 

Bilaga 3: SKR Cirkulär 22:06 
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SOU.2022.124
Datum: 2022-04-06
Utvecklingsledare Maria Palm

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

Kommunstyrelsen

Bostadsrättsföreningen Gullholmsbaden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att stödja en motion till Gullholmsbadens bostadsrättsförening om
stadgeändring så att även privatpersoner kan förvärva stugor i föreningen samt att en
genomlysning görs av bostadsrättsföreningens ekonomi

Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunchef och ekonomichef som ombud till
Gullholmsbadens bostadsrättsförenings årsmöte med rätt att rätt att teckna Ale kommuns
firma i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

Sammanfattning

Ale kommun äger tre stugor i bostadsrättsföreningen Gullholmsbaden. En annan medlem i
föreningen har lämnat en motion med förslag om stadgeändring. Förslaget går ut på att ändra
stadgarna så att privatpersoner ska kunna gå in som framtida medlemmar och förvärva stugor.
Dessutom finns önskemål att föreningsstämman ska ge styrelsen i uppdrag att genomlysa
ekonomin i föreningen för att om möjligt sänka avgiften. För att fatta beslut om motionen
behöver minst hälften av stämmodeltagarna rösta för motionens genomförande.

Malin Olsson Maria Palm

HR-chef Utvecklingsledare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-06

Motion från Semcon till Brf Gullholmsbaden

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Malin Olsson

Ärendet

Ale kommun äger tre stugor i bostadsrättsföreningen Gullholmsbaden. Föreningen är en del
av HSB och ägandet av stugor kan endast göras av juridiska personer. Inför kommande
årsstämma har en medlem i föreningen lämnat en motion om stadgeändring. Motionen
föreslår att även privatpersoner ska kunna äga en stuga samt att en genomlysning ska göras av
föreningens ekonomi för att om möjligt sänka avgiften.

För att genomföra en stadgeändring i bostadsrättsföreningen Gullholmsbaden, behöver vid
första stämma, minst hälften av stämmodeltagarna rösta ja till förändringen. Vid andra
stämman måste minst 2/3 av stämmodeltagarna vara positiva till förändring och rösta ja.

Den första stämman kommer att hållas 31 maj i Göteborg. Kommunen kan delta med egen
representant eller via ett ombud med fullmakt. Fullmakt kan bara ges till ett unikt ombud, det
vill säga att ett ombud bara kan företräda en medlem. Fullmakten måste vara underskriven i
original. Det är också så att oavsett om man som medlem äger en stuga eller flera, så är varje
medlemsröst lika mycket värd.

Vid den andra stämman, som kan kallas av 10 procent av medlemmarna, så behövs en
kvalificerad majoritet, det vill säga att 2/3 av stämmodeltagarna röstar ja, om stadgeändringen
ska kunna fastställas. Återigen är det då samma regler som gäller för deltagandet och för att
engagera ett ombud via fullmakt.

Med nuvarande regler är det endast juridiska personer som kan äga stugor. Under år 2020
fanns stugor till salu som inte såldes och bedömningen är att det finns för få möjliga köpare.
Det trots att Gullholmen är en populär semesterort med många sommargäster.

Det viktigt att underhålla stugorna så att de hålls i gott skick och har en god standard. Det kan
dock uppstå en motvilja att göra investeringar om stugorna är svårsålda och inte kan säljas till
marknadspris. I kombination med den relativt höga avgiften kan det på längre sikt leda till
eftersatt underhåll och försämring av stugornas standard.
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Ekonomisk bedömning

Förslaget ger förutsättningar för ett högre marknadspris och sänkta avgifter för stugor. Det

kan också underlätta finansiering av investeringar och underhåll.

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.



 

Motion rörande stadgeändring Brf.Gullholmsbaden  

Göteborg 2021-12-01 

Kort bakgrund 

Semcon Sweden AB köpte i slutet av 1990-talet stuga no 1 för att kunna hålla mindre konferenser och andra 

sammankomster på företaget under höstar och vårar, samt att under sommaren, kunna erbjuda våra anställda en speciell 

upplevelse i den bohuslänska skärgården. 

Från den tid då vi förvärvade vår stuga och under de dryga 20 år som förflutit sedan förvärvet, har förutsättningarna 

ändrats så i grunden, att vi tog beslutet att avyttra vår stuga. 

Som bakgrundsbeskrivning är att en allt större del av verksamheten bedrivs utomlands, där vissa upplever att 

veckokostnaden är hög vs marknadshyra och ev förmånsskatt, verksamheten i sig har vuxit där den relativa delen av 

personalen som kan få möjlighet att hyra under sommaren, inte matchar antalet anställda, mm., var starkt bidragande 

orsaker till varför beslutet fattades.  

Under år 2020 hade vi ute annons via en mäklare som tidigare sålt stugor på en prisnivå som tidigare betalats i föreningen, 

men med obefintligt resultat. Detta är på en marknad som måste betraktas som mycket god, där priserna närmast rusat. 

Efter kontakt med ytterligare mäklare (med vana av sommarbostäder) så var det entydiga svaret att kretsen av potentiella 

köpare, är för snävt för att hitta rätt. Priset var att betrakta som lågt, men eftersom kretsen som kan förvärva aktuella 

stugor tryter i kombination med den mycket höga månadsavgiften, så var det svårt (närmast omöjligt) att hitta köpare.  

Genom åren har vår stuga genomgått uppfräschningar och renoveringar. Detta är naturligtvis nödvändigt med tanke slitage 

och förväntningar på allmän god standard. Vi skulle behöva göra en ny renovering, men investeringsviljan tryter utifrån att 

vi inte kan sälja till ett normalt marknadspris. Detta förhållande är inte bra och begränsar över tid, oavsett ägare, 

investeringsviljan i föreningen när man inte kan få tillbaka nedlagda kostnader. Motionen skulle innebära ett bredare 

personligt engagemang för föreningen och möjligheten att för samtliga medlemmar att kunna genomföra nödvändiga 

investeringar med möjlighet att kunna återfå investerat kapital. 

Föreningens årsavgift per stuga står inte i proportion till driftskostnaderna (med så låg skuldsättning) för en stuga på 49 m2. 

Detta avspeglas direkt i prissättningen på stugan och en omständighet skulle behövas utredas mera ingående. När frågan 

lyftes med de mäklare vi hade kontakt med, så betonades detta förhållande.  

 

Motion  

Inför årsstämman 2022 önskar undertecknad som representant för Semcon Sweden AB, att motionera om en stadgeändring 

avseende möjligheten för ytterligare grupper att kunna förvärva stugor i Brf Gullholmsbaden att omfatta även 

privatpersoner.  



Med tillägg till detta - att Styrelsen får i uppdrag att genomlysa förenings ekonomiska resultat för att utröna årsavgiften per 

stuga.    

 

Göteborg 2021-12-01 

 

 

Urban Kihlén    
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.206
Datum: 2022-04-20
Kanslichef Erik Bergman
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Kommunstyrelsen

Ungdomsdemokrati och ungdomsinflytande - Begäran om

överföring av ansvar från kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker kultur- och fritidsnämndens begäran i enlighet med den

arbetsfördelning som nämnden föreslår.

Kommunstyrelsen beslutar att tiden för övertagandet av ansvaret sker i samverkan mellan

sektorerna.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

2019 antog kommunfyllmäktige en policy för ungdomsinflytande. Därefter godkände

förvaltningsledningen ett mer detaljerat ramverk för arbetet med ungdomsinflytande. Arbetet

har bedrivits inom kultur- och fritidsnämnden, med visst administrativt stöd från

kommunstyrelsen.

Två arbetsgrupper har utrett och utvärderat arbetet med ungdomsinflytande. Den senast

genomförda utvärderingen har föreslagit att ansvaret för ungdomsinflytande ska överföras till

kommunstyrelsen, varefter kultur- och fritidsnämnden har inkommit med en begäran därom.

Kommunstyrelsen instämmer i nämndens begäran och bedömer att det för närvarande finns

goda förutsättningar att överta ansvaret samtidigt som omorganisation inom kommunstyrelsen

är under genomförande. Det innebär att kommunstyrelsen kan förtydliga och renodla arbetet

med demokratifrågorna inom kansliet.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-20

Utvärdering ungdomsdemokrati - En granskning av Ale kommuns ungdomsinflytande.

Policy för ungdomsinflytande

Ramverk för ungdomsinflytande

Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN § 37, 2022-03-31

Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kanslichef
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom:

Avdelningschef strategi- och uppföljningsavdelningen
Kommunchef

Ärendet

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om ny policy för ungdomsinflytande samt
reglemente förungdom srådet. I samband med detta arbetades även ett ramverk för arbete med
ungdomsdemokrati fram. Uppdraget att ta fram ramverk gavs till en sektorsövergripande
styrgrupp. Ramverket arbetades fram och presenterades i förvaltningsledningen i augusti
2019. Förvaltningsledningen ställde sig bakom ramverket.

Sedan augusti 2019 har arbetet i stora delar följt det framtagna ramverket.

Under 2021 gav förvaltningsledningen uppdraget till en sektorsövergripande arbetsgrupp att
följa upp och utvärdera arbetet, samt att eventuellt revidera ramverket, enligt nedan:

· Uppföljning, utvärdering samt revidering av ramverket inför nytt beslut av Riktlinjer
alternativt Arbetsrutin för arbete med ungdomsinflytande med beslut om fastställande
i Kommunstyrelse eller förvaltningsledning (Ramverk finns inte som styrdokument
enligt Riktlinjer för styrdokument, Ale kommun)

· Definiera framtida ambitionsnivå utifrån sektorernas förutsättningar. Ambitionsnivå
ska inkludera ekonomisk konsekvensanalys för genomförandet

Arbetsgrupp för uppdraget

Åsa Holmbom, enhetschef öppen ungdomsverksamhet
Aida Jovicevic, rektor Bohusskolan
Afram Shiba, nämndsekreterare, kansli och säkerhet

Styrgrupp för uppdraget
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Erik Bergman, kanslichef
Åsa Ericsson, chef sektor utbildning
Åsa Turesson, interim chef sektor kultur och fritid

Resultatet av uppdraget rapporterades i förvaltningsledningen den 22 november 2021.
Förvaltningsledningen gav i sittande möte avdelningen för strategi och uppföljning i uppdrag
att göra en benchmark i syfte att hitta best practice på området enligt nedan:

1) Utvärdera nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för arbete med
ungdomsdemokrati utifrån ett reellt inflytande-perspektiv.

2) Identifiera upplägg från andra kommuner, som tydligt arbetat med att öka
ungdomsinflytande, kring struktur (ramverk, riktlinjer, policy, arbetssätt) för arbete
med ungdomsinflytande där fokus är att identifiera reellt inflytande och effekt av detta
inflytande.

3) Ta fram förslag som också är konsekvensbeskrivet vad avser ekonomiska och
organisatoriska förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån
den fastställda policyn som antagits.

4) Ta fram förslag som också är konsekvensbeskrivet vad avser ekonomiska och
organisatoriska förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån
best practice (se punkt 2) med förslag på hur nu rådande policy och eventuella
tillhörande andra styrande dokument bör förändras för att motsvara föreslaget
upplägg.

Arbetsgrupp för uppdraget

Hans-Joachim Wever
Hussain Al-Zubaidi
Maria Palm

Styrgrupp för uppdraget

Erik Bergman, kanslichef
Åsa Ericsson, chef sektor utbildning
Åsa Turesson, interim chef sektor kultur och fritid

En rapport från detta uppdrag föreligger sedan den 21 februari 2022 och bifogas denna
skrivelse. I sammanfattningen står bland annat följande:

· Utifrån resultatet i utvärderingen bedöms möjligheterna som ungdomar har till
inflytande i jämförelse med andra kommuner ligga över genomsnittet. Och att
antagandet av policyn och ramverket för ungdomsinflytande bidragit till en ökad
möjlighet för inflytande kopplat till de beslutsfattandeprocesserna.
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· Utifrån resultatet i utvärderingen bedöms det faktiska inflytandet som ungdomar
utövat i jämförelse med andra kommuner vara relativt genomsnittligt på helheten.
Samtidigt bedöms det faktiska inflytandet ha ökat kopplat till beslutsprocesserna
sedan policy och ramverk för ungdomsinflytande antogs 2019.

· Utifrån utvärderingens organisatoriska och ekonomiska konsekvensanalys dras
slutsatserna att det i dagsläget saknas en utpekad budgetpost för en tjänst som arbetar
med ungdomsdemokrati eller demokratifrågor i stort inom kommunen. Och att enligt
ansvarsfördelningen i reglemente så ligger det faktiska ansvaret för att leda
utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet hos sektor
kommunstyrelse.

· I utvärderingen beskrivs två huvudförslag, varav det första är att inför en tjänst som är
organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen, som utvecklingsledare demokrati där
ungefär halva tjänsten är arbete med ungdomsrådet.
Det andra förslaget är att behålla nuvarande organisation som ungefär omfattar en
halvtjänst hos ungdomscoach under sektor kultur och fritid. När Ungdomsfullmäktige
avslutades och ungdomsråd inrättades fastslogs ingen budget för att arbeta med
ungdomsdemokrati.

Eftersom demokratiuppdraget idag ligger på kommunstyrelsen föreslår styrgruppen för
översynen att ansvaret för ungdomsinflytandet framgent placeras där.

Ekonomisk bedömning

Inom kultur- och fritidsnämnden har frågan om finansiering av arbetet med

ungdomsinflytande varit omdiskuterad, trots att nämnden åtog sig uppdraget utan särskild

finansiering för ändamålet. En betydande del av arbetet med ungdomsinflytande kommer

ligga kvar inom kultur- och fritids arbete med ungdomsfrågor i stort.

Sektor kommunstyrelsen bedömer att det i samband med omorganisation inom kansliet går att

tillskapa del av en tjänst för att arbeta med demokratifrågorna, bland annat med

ungdomsrådet.

Invånarperspektiv

Ur ett invånarperspektiv är, såklart, demokratifrågorna av stor betydelse. Arbetet med

ungdomsinflytande kommer att fortsätta, kanske inte i exakt samma form men i enlighet med

gällande styrdokument. Samtidigt tar kommunstyrelsen genom avdelningen för kansli och

säkerhet ett helhetsgrepp om det kommunala demokratiarbetet gällande alltifrån stöd till

förtroendevalda, nämndprocess, de olika råden, medborgarinflytande m.m. Ur ett
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invånarperspektiv blir det tydligare vilken nämnd som har det övergripande ansvaret, även om

det egentligen inte ska spela någon roll för kommuninvånaren.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Arbetet utgår från policy och ramverk för ungdomsinflytande.

Remissyttrande

Inom ramen för det arbete som bedrivits inom förvaltningen har berörda sektorer varit

inblandade.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Kultur- och fritidsnämndens begäran ligger i linje med att kommunstyrelsen renodlar ansvaret

för nämndadministrationen och övertar det ansvaret från nämnderna. Ett tydligare uppdrag

inom kommunstyrelsen gällande demokratiarbetet kan omfamnas i förevarande

organisationsförändring genom att det uppdrag som nu är delat mellan kommunstyrelsens

kansli samt avdelning för strategi och uppföljning placeras hos kansliet. Den processen pågår

i skrivande stund och som det ser ut nu är planen att samordna demokratiarbetet inom en

tjänst som nämndsekreterare. Det innebär både ett konkret arbete inom sektorns kärnuppdrag,

att stödja de förtroendevalda i genomförandet av sitt uppdrag, samt ett uppdrag att arbeta

övergripande med att stödja olika insatser i det kommunala demokratiarbetet.

Sammantaget, i samband med att kansliet omorganiseras och efter en eventuell rekrytering

kan kansliet överta ansvaret för ungdomsinflytande i enlighet med det arbetsfördelning som

föreslås av kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningens bedömning

Utifrån kommunstyrelsens ansvar i reglemente samt att de övergripande demokratifrågorna

hanteras inom kommunstyrelsen så tillstyrker förvaltningen begäran från kultur- och

fritidsnämnden.

Dock är det viktigt att poängtera att kommunstyrelsen inte kan bedriva det operativa arbetet

ute hos ungdomarna, utan arbetet kommer inriktas på att stödja ungdomsrådet med
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administration och utveckling. Det operativa arbetet måste kvarstå hos kultur- och

fritidsnämnden för att det ska bli ett framgångsrikt samarbete.

Överföringen av ansvar ligger väl i linje med förevarande omorganisation av ansvaret för

nämndadministration och registratur samt den översyn som pågår gällande de olika råden för

ungdomar, pensionärer, funktionshindrade föreningar samt näringsliv.
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Sammanfattning 
• Denna utvärdering har haft som syfte att granska Ale kommuns arbete med ungdomsinflytande utifrån 

ett reellt-inflytande perspektiv. Omvärldsbevaka andra kommuners arbete med ungdomsinflytande samt 
lämna förslag som är organisatoriskt och ekonomiskt konsekvensbeskrivna gällande det fortsatta arbetet 
med ungdomsinflytande i kommunen. 
 

• I utvärderingen har tidigare rapporter kring arbetet med ungdomsinflytande lyfts samt hur nuläget ser ut 
utifrån nuvarande struktur. Tidigare rapporter har delvis legat till grunden för den nuvarande strukturen 
och varit startskottet för Ale kommuns framtagning av policy och ramverk för ungdomsinflytande. 
 

• Nationella rapporter har även inhämtats från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) gällande ungdomars möjligheter till inflytande utifrån det kommunala perspektivet. 
Rapporterna visar att mycket arbete pågår i kommunerna kring ungdomars inflytande men att arbetet 
sällan är kopplat till de faktiska beslutsprocesserna. 
 

• I jämförelse med andra kommuners arbete med ungdomsinflytande utifrån ”best practice” finns en 
tydlig trend att lyfta över ungdomsinflytande/demokrati från kultur-och fritid eller utbildning där frågan 
traditionellt har legat till kommunledningskontoren och kommunstyrelsen. 
 

• Utvärderingen har utformats som en processutvärdering och bygger på insamlat material genom 
intervjuer med berörda tjänstemän och politiker samt dokumentanalys av diarium gällande handlingar 
som relaterar till Ale kommuns ungdomsråd. Intervjuerna genomfördes i syfte att få en bild av det 
faktiska arbetet och hur processerna fungerar i verksamheten. Dokumentsanalys genomfördes för att 
undersöka ungas reella påverkan på beslutsprocessen i kommunen.  
 

• Utifrån resultatet i utvärderingen bedöms möjligheterna som ungdomar har till inflytande i jämförelse 
med andra kommuner ligga över genomsnittet. Och att antagandet av policyn och ramverket för 
ungdomsinflytande bidragit till en ökad möjlighet för inflytande kopplat till de 
beslutsfattandeprocesserna. 
 

• Utifrån resultatet i utvärderingen bedöms det faktiska inflytandet som ungdomar utövat i jämförelse 
med andra kommuner vara relativt genomsnittligt på helheten. Samtidigt bedöms det faktiska 
inflytandet ha ökat kopplat till beslutsprocesserna sedan policy och ramverk för ungdomsinflytande 
antogs 2019. 
 

• Utifrån utvärderingens organisatoriska och ekonomiska konsekvensanalys dras slutsatserna att det i 
dagsläget saknas en utpekad budgetpost för en tjänst som arbetar med ungdomsdemokrati eller 
demokratifrågor i stort inom kommunen. Och att enligt ansvarsfördelningen i reglemente så ligger det 
faktiska ansvaret för att leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet hos 
sektor kommunstyrelse. 
 

• I utvärderingen beskrivs två huvudförslag, varav det första är att inför en tjänst som är organisatoriskt 
placerad under kommunstyrelsen, som utvecklingsledare demokrati där ungefär halva tjänsten är arbete 
med ungdomsrådet. Det andra förslaget är att behålla nuvarande organisation som ungefär omfattar en 
halvtjänst hos ungdomscoach under sektor kultur och fritid. I dagsläget saknas budget för båda 
förslagen.  
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Inledning 
I målen för den svenska ungdomspolitiken fastslås att unga har rätt till ”inflytande i frågor som har 
betydelse för samhället i stort” och att de ska få vara ”delaktiga i politiska beslutsprocesser” (Prop. 
2013/14:191, s.  20–21). I Sverige lever ungefär 1,5 miljoner ungdomar som är mellan 13–25 år 
gamla. Den svenska ungdomspolitiken har som mål att utifrån varje enskild individs förutsättningar 
skapa goda levnadsförhållanden. En viktig del i detta är ungdomars makt att kunna forma sina egna liv 
och att aktivt kunna påverka samhällsutvecklingen.  

Att kunna påverka samhällsutvecklingen innebär att ungdomar behöver ges möjligheter till inflytande 
genom att få sina röster hörda och kunna delta i demokratiska processer. För att ungdomar ska få 
möjlighet till reellt inflytande behöver deras röster och åsikter inte bara höras utan även knytas till 
politiska beslutsprocesser. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag 
av regeringen att följa upp de ungdomspolitiska målen. Under 2021 genomförde MUCF som en del i 
sitt uppdrag en uppföljning av ungdomars levnadsvillkor. I rapporten ”Goda levnadsvillkor för många, 
men inte för alla” framkommer bland annat att:  

• Knappt fyra av tio unga vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun, vilket är en 
minskning från 2015.  

• Den vanligaste anledningen till att unga inte vill påverka lokalt är att de inte upplever ett tillräckligt 
stort intresse. De näst vanligaste anledningarna är att de saknar kunskap om hur de ska göra eller har för 
lite tid. Det är också ganska vanligt att unga uppger att de inte tror det spelar någon roll.  

• Knappt två av tio unga upplever att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen. 
Andelen som upplever att de kan påverka är alltså betydligt lägre än andelen unga som vill påverka.  

• 65 procent av unga uppger att de är intresserade av omvärlden. 60 procent av unga uppger även att de är 
intresserade av samhällsfrågor.  

• Andelen unga som uppger att de är intresserade av politik är mindre än andelen som är intresserade av 
omvärlden eller samhällsfrågor. Men andelen som är intresserade av politik har ökat över tid.  

Många kommuner arbetar idag med ungdomsinflytande och ungdomsdemokrati i ett försök att 
involvera ungdomar i demokratiska beslutsprocesser. Av MUCF:s rapport framgår att arbetet behöver 
fortskrida för att nå de ungdomspolitiska målen. Kommunerna involverar ungdomar i inflytande 
processer men lyckas sällan att systematiskt involvera ungdomar i 
kommunens beslutsprocesser.  

I denna utvärdering har en granskning av Ale kommuns 
ungdomsinflytande genomförts för att utvärdera arbetet med 
ungdomsdemokrati utifrån ett reellt-inflytande perspektiv. Ale 
kommun har länge arbetat med olika former av ungdomsinflytande 
och har tidigare haft både ungdomsråd och ungdomsfullmäktige. I 
dagsläget har kommunen ett ungdomsråd och har sedan beslut av 
kommunfullmäktige år 2017 avvecklat ungdomsfullmäktige.  
Förutom ungdomsrådets reglemente styrs arbetet idag av 
styrdokumenten ”policy för ungdomsinflytande” som antogs av 
kommunfullmäktige under 2019 samt ”ramverket för 
ungdomsinflytande” som antogs av förvaltningsledningen 2019.   
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Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget är tvådelat varav den första delen handlar om att utvärdera nuvarande struktur för 
ungdomsarbetet utifrån ett reellt inflytande-perspektiv. Men även att identifiera upplägg från andra 
kommuners arbete med reellt inflytande och effekterna av det. Den andra delen av uppdraget handlar 
om att ta fram förslag gällande struktur av arbetet med ungdomsdemokrati utifrån den fastställd policy 
och best practice. Förslagen ska vara konsekvensanalyserade avseende ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningar. 
 

  

Uppdraget: 

1. Utvärdera nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för arbete med ungdomsdemokrati utifrån ett 
reellt inflytande-perspektiv.    
 
2. Identifiera upplägg från andra kommuner, som tydligt arbetat med att öka ungdomsinflytande, kring 
struktur (ramverk, riktlinjer, policy, arbetssätt) för arbete med ungdomsinflytande där fokus är att identifiera 
reellt inflytande och effekt av detta inflytande.   

 

3. Ta fram förslag som också är konsekvensbeskriven vad avser ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån den fastställda policyn som 
antagits.   

 

 
4. Ta fram förslag som också är konsekvensbeskriven vad avser ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån best practice (se punkt 2) med 
förslag på hur nu rådande policy och eventuella tillhörande andra styrande dokument bör förändras för att 
motsvara föreslaget upplägg.  

 

   
Beställare:  Styrgrupp för ungdomsdemokrati; Åsa Ericsson (Utb), Erik Bergman (KS), Åsa Turesson (KoF)  

   
Form för 
leverans:  Skriftlig rapport  

 

   
Tidsplan:  Delavstämning 11-januari, Slutredovisning 21-februari, Slutleverans senast 28-februari  

   
Ansvariga:  Hussein Al-Zubaidi, Joachim Wever och Maria Palm.   

   

 

Avgränsningar  
 
Utvärderingen har inte haft som syfte att undersöka ungdomarnas uppfattningar om sin egen 
delaktighet i kommunens arbete med ungdomsinflytande. Därmed  har Ale kommuns ungdomar inte 
direkt inkluderats i utvärderingens genomförande utan indirekt genom att bedöma i vilken utsträckning 
ungdomarna har haft möjlighet till samt har utövat ett reellt inflytande i kommunen.  
 
Även om ungdomarnas uppfattning om sitt eget inflytande inte ändrar det faktiska inflytandet som 
ungdomarna har möjlighet till att utöva i kommunen så innebär utvärderingens avgränsning att ett 
viktigt perspektiv faller bort. Ungdomsperspektivet hade kunnat bidra till en bättre helhetssyn kring de 
behov som ungdomarna ser i utvecklingen av kommunens arbete med ungdomsdemokrati.  
 
Ingen analys av ungdomsrådet protokoll har heller genomfört i utvärderingen eftersom fokus har varit 
på reellt inflytande som i förstahand bedömts vara kopplat till de politiska beslutsprocesserna. En 
närmare analys av protokollen hade sannolikt kunnat bidra till en allmänt bredare analys kring arbetet 
med ungdomsdemokrati i kommunen.  
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Tidigare arbete och nuläge 
I detta avsnitt återges en sammanfattning av tidigare utredningar som genomförts i kommunen 
gällande ungdomsinflytande. I sista stycket återges en sammanfattning av kommunens nuvarande 
arbete med ungdomsinflytande. 

Lägesbild för ungdomsinflytande i Ale  

Under 2016 genomfördes utredningen ”Lägesbild för ungdomsinflytande i Ale” som hade till syfte att 
kartlägga olika former av ungdomsinflytande inom det geografiska området och skapa en lägesbild av 
ungdomsinflytandet i Ale. Utredningen grundade sig i samtalsintervjuer med unga, tjänstemän och 
politiker. Resultatet visade att det fanns relativt goda möjligheter till inflytande för kommunens 
ungdomar, men att ett flertal forum var i behov av utveckling.  
 
De utvecklingsområden som identifierades i utredningen var framför allt: 

• Ett behov av ökat stöd och engagemang från de vuxna som på olika sätt var involverade i 
verksamheterna samt bättre återkoppling i de projekt där unga hade fått komma till tals.  

• Ett behov av bättre kommunikation mellan olika verksamheter och mellan tjänstemän samt 
personal och unga. 

• Utveckling av tidigare ungdomsfullmäktige, där en tydligare arbetsstruktur och 
ansvarsfördelning ansågs vara nödvändig för att forumet ska kunna fylla sin funktion. 

Ungdomsinflytande i Ale 

Under 2016 genomfördes även utvärderingen ”Ungdomsinflytande i Ale” som hade till syftet att 
utvärdera tidigare arbete med ungdomsinflytande och delaktighet i Ale kommun. Utvärderingen 
grundade sig i kvalitativa intervjuer med nyckelaktörer som på olika sätt var kopplade till arbetet med 
ungdomsinflytande i kommunen. I utvärderingen lyfts bland annat nationell och internationell 
forskning om ungdomsinflytande.  

Exempelvis lyfts att:  

• Forskning visar att unga ofta görs till stand-by-resurser, som ska aktiveras vid vuxen ålder och 
som fram till dess enbart ska tränas i politisk delaktighet i tillrättalagda sammanhang. 

• Forskning om ungdomsinflytande pekar på vikten av en kontinuerlig dialog mellan unga och 
vuxna. 

• Forskning om ungdomsinflytande på kommunnivå visar att en viktig framgångsfaktor är att 
arbeta tvärsektoriellt. 

Utvärderingen identifierade fyra övergripande utmaningar gällande ungdomsinflytande som var 
samverkan mellan nyckelaktörer, representation och normkritik, ungdomsinflytande & delaktighet 
som ett värde i sig självt samt det kommunikativa ansvaret.  

Utifrån de identifierade utmaningarna formulerades ett antal rekommendationer varav flertalet var 
hämtade från utredningen ”Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)”. Rekommendationerna som 
bedömts vara av betydelse för denna utvärdering är följande:  

• Att skapa en ungdomsdemokratigrupp som består av unga, tjänstemän, politiker, 
kommunledning, och lärare. I syftet att få till snabbare, mer regelbunden och meningsfull 
kommunikation mellan unga och vuxna. Bättre möjligheter att förankra frågor och fatta 
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beslut kring projekt och aktiviteter som rör ungdomsinflytande. Granska normer och 
strukturer som påverkar valet av unga till olika forum för ungdomsinflytande och arbeta 
proaktivt för att inkludera resurssvaga unga för att bryta mot normen.  
 

• Att anta en policy eller en handlingsplan för den lokala ungdomspolitiken med syfte att ungas 
perspektiv ska få ett konkret genomslag i det politiska beslutsfattandet. 
 

• Att initiera samverkansprojekt mellan skolor och politiska förvaltningen i syfte att elever ska 
få en konkret förståelse för den lokala demokratins funktionssätt och öka 
ungdomsengagemang och inflytande.  
 

Kartläggning av verktyg för inflytande och delaktighet i Ale 

kommun 

Kommunfullmäktige gav förvaltningen följande uppdrag i verksamhetsplan 2019:  
 

”Förvaltningen ska rensa antalet verktyg för att i stället utveckla processer som tar 
medborgarnas, medarbetarnas och andra intressenters medskapande som en del i 
beslutsprocessen”.  

 
Syftet med uppdraget var att ge en samlad bild av nuläget samt föra en diskussion i ämnet och ge 
förslag på möjliga framtida scenarion. Som en del i uppdraget lyftes ungdomsrådet där det framkom 
att ungdomarna upplever att de kan påverka och att politiker lyssnar på ungdomsrådet. Framför allt i 
möten med kommunalråd och påverkanstorg som ansågs vara bra forum för dialog och medskapande. 
Det framkom även att kommunens samordnare för ungdomsinflytande upplever att ungdomsrådet har 
möjlighet att påverka. Men att ungdomsrådet sällan får remisser och inte upplevs som en självklar 
remissinstans i frågor som rör ungdomar. Slutligen framfördes även att det upplevs finnas en röd tråd i 
arbetet med ungdomsinflytande som länkar arbetet från klassråd till elevråd och ungdomsrådet.  
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Nuvarande läge  

I nuläget finns en fast struktur för kommunens arbete med ungdomsinflytande som utgår från 
ungdomsrådets reglemente, policy för ungdomsinflytande och ramverket för ungdomsinflytande. 
Arbetet med ungdomsinflytande i kommunen genomförs i nuläget av kultur och fritidsförvaltningen 
som via fritidsverksamheten ansvarar för ungdomsrådet och frågor som rör ungdomsinflytande i 
övrigt. 
 

Ungdomsrådets reglemente  
Ungdomsrådet inrättades av kommunfullmäktige år 2010 och är organisatoriskt knutet till 
kommunstyrelsen som även fastställer rådets årliga budget. Ledamöter utses för ett år i taget. 
Ungdomsrådet utser själva sin talesgrupp och sammanträder sex gånger per år. Enligt reglementet ska 
ungdomsrådet vara ett organ skapat för att stärka ungdomars möjlighet till påverkan av sådana frågor 
som allmänt berör ungdomar i Ale.  
 
Ungdomsrådets arbete sker genom överläggningar, samråd och ömsesidigt utbyte av information 
mellan företrädare för ungdomarna och kommunstyrelsen samt övriga nämnder. Ungdomsrådet har en 
direkt koppling till politiken via sammanträden mellan talesgruppen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott som sker tre gånger per termin. I detta forum kan relevanta frågor som diskuterats i 
ungdomsrådet lyftas direkt i dialog med politiken. Ungdomsrådet ska enligt reglemente årligen 
arrangera och genomföra ett påverkanstorg där val till ungdomsrådet sker. Resultatet av arbetet som 
sker på påverkanstorg ska ligga till grund för ungdomsrådets årliga verksamhetsplan. Under 
påverkanstorg deltar förutom ungdomar politiker och tjänstemän. Det är ungdomsrådet som 
bestämmer vilka teman som ska tas upp under dagen. Ungdomsrådet består av 23 ledamöter, varav 
tolv ledamöter utses på det påverkanstorg och resterande elva ledamöter utses genom val via elevråd 
och fritidsgårdsråd. 

Policy för ungdomsinflytande  
Bakgrunden till att en policy för ungdomsinflytande antogs i kommunen var bland annat utvärderingen 
”Ungdomsinflytande i Ale” som genomfördes år 2016. Där ett konkret förslag var att anta en policy 
eller en handlingsplan för den lokala ungdomspolitiken med syfte att ungas perspektiv ska få ett 
konkret genomslag i det politiska beslutsfattandet. Policyn för ungdomsinflytande togs fram av kultur 
och fritidsförvaltningen och antogs av kommunfullmäktige våren 2019.   

Enligt policyn är målet:   

• Att förse ungdomar (13–20 år) med den plattform och de verktyg de behöver för att kunna 
nyttja sin rätt till inflytande enligt konventionen om barns rättigheter och den nationella 
ungdomspolitiken och därmed säkra ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser och 
inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort. 
 

• Att få bättre beslutsunderlag och fler förslag på lösningar för att förankra beslut om 
morgondagen med de unga som ska leva med, bära upp och ta ansvar för dem i framtiden. 
Med målet betonas därför också att ungdomars kunskaper, erfarenheter och värderingar måste 
tas tillvara som en resurs och beaktas för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. 

I policyn anges vidare att nämnd/styrelse är ansvariga för att arbetet med ungas inflytande bedrivs 
enligt ramverket för ungdomsinflytande samt reglemente för ungdomsrådet.  Policyn omfattar all 
verksamhet som bedrivs av Ale kommun.  Allt från externa parter, såsom entreprenörer, inhyrd 
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personal, konsulter, leverantörer samt övriga uppdragstagare. Samtliga nämnder är tillsammans 
ansvariga för att arbeta i enlighet med policyn för att uppnå det övergripande målet att säkra 
ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser och inflytande i frågor som har betydelse för 
samhället i stort. Policyn för ungdomsinflytande konkretiseras genom ramverket för 
ungdomsinflytande och ungdomsrådets reglemente.  

Ramverket för ungdomsinflytande  
I juni 2017 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag:  
 

”Att skapa sektorövergripande styrgrupp för ungdomsdemokratiarbetet som 
 även skulle ta fram ramverk för arbetet, förslag på revidering av 
 ungdomsrådets reglemente samt ha ansvar för att driva arbetet”. 

 
En sektorövergripande styrgrupp bildades där kultur och fritidsförvaltningens öppna 
ungdomsverksamhet tog fram ett förslag till ramverk för ungdomsdemokrati samt förslag till reviderat 
reglemente. Förslagen lämnades till styrgruppen hösten 2018 med syfte att arbetet skulle 
återrapporteras till kommunstyrelsen under senhösten 2018. Detta genomfördes aldrig, i stället 
fastställdes ramverket för ungdomsinflytande av förvaltningsledningen först i augusti 2019. 
Ramverket för ungdomsinflytande anger den plattform som arbetet utgår ifrån med olika strukturer i 
form av forum, arbetsgrupper, uppgifter och ansvar.  
 
Förutom ungdomsrådet ingår enligt ramverket:  
  

• En struktur där klassråd kopplas till elevråd som vidare kopplas till ungdomsrådet. Där 
elevråden medverkar på det årliga påverkanstorget. Ansvaret för elevinflytandets utveckling 
och kvalitetssäkring ligger hos elevinflytandegruppen.  

 
• Ett strukturerat arbete med ungdomsinflytande inom kultur- och fritidsverksamheten. Ansvaret 

för utveckling och kvalitetssäkring av ungdomars inflytande inom kultur och fritid ligger hos 
ungdomskulturgruppen.  

 
• Att kommunen årligen genomför enkätundersökningar i högstadieskolorna som syftar till att 

utvärdera verksamheterna inom sektor utbildning och kultur och fritid. Ansvaret för 
enkäternas kvalitet, genomförande och återkoppling ligger hos sektorns 
verksamhetschefer/enhetschefer.  

 
• Att det finns en ungdomsinflytandegrupp, elevinflytandegrupp och ungdomskulturgrupp i 

kommunen.  
 

• Att ungdomsrådet årligen genomför påverkanstorget. Där bland annat plattformens 
inflytandegrupper och samverkansgrupper (ungdomsinflytandegruppen, 
elevinflytandegruppen & ungdomskulturgruppen) samlas och samtalar om enkätresultaten och 
hur kommunen kan gå framåt. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av påverkanstorg 
ligger hos samordnare för ungdomsinflytande.  

 
• Att en panel finns för ungdomsrådets som verktyg för att nå ut till ungdomarna med frågor och 

inbjudningar. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av panelen ligger hos samordnare 
för ungdomsinflytande. 
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Jämförelse kommun (best practice)  
 
I detta avsnitt presenteras omvärldsbevakning med goda exempel från kommuner som har ett 
välfungerande arbete med ungdomsdemokrati. En utmaning med att avgöra hur väl andra kommuners 
arbete i frågan faktiskt fungerar är att kommunerna använder olika begrepp i sina satsningar för 
ungdomsdemokrati så som ungdomsråd, ungdomsforum, ungdialog, ungdomsstyrelse, ungt inflytande 
med flera. Det är även svårt är det att hitta motsvarande styrdokument kring ungdomsdemokrati. En 
annan utmaning är att göra en kvalitativ bedömning av andra kommunernas Det framgår sällan hur 
stort inflytande ungdomar uppfattas ha eller deras faktiska inflytande.  

Trender 
Ungdomsdemokratifrågor har traditionellt legat under kultur-och fritid eller utbildning i de flesta 
kommunerna. Det finns dock en tydlig trend att lyfta över ungdomsinflytande/demokrati till 
kommunledningskontoren/kommunstyrelsen. Ungdomsråden eller – styrelser knyts allt oftare 
organisatoriskt till kommunstyrelsen och dess förvaltning. Eftersom arbetet med ungdomsdemokrati 
bedöms ingå i kommunstyrelsens arbete med utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och 
den kommunala demokratin. 
  

Hörby, Höör, Eslöv och Sjöbo 
Kommunerna Hörby, Höör, Eslöv och Sjöbo har drivit ett utvecklingsprojekt kring ungdomsdemokrati 
med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektet ”Ung i 
MittSkåne” hade som mål att ge unga på landsbygden verktyg, mod och inspiration att engagera sig i 
den lokala demokratin. Målet var att utveckla innovativa strategier för hur landsbygdens unga fullt ut 
ska kunna delta i den lokala demokratin i kommunerna och åtnjuta samma rättigheter och möjligheter 
som sina jämnåriga i storstäderna. Projektet pågick under 2016 och resulterade i en färdplan för 
ungdomsdemokrati. 

Inom projektet identifierades ett antal framgångskriterierna för ett lyckat arbete med 
ungdomsdemokrati i en landsbygdskommun. Framgångskriterierna handlade att kommunen erbjuder 
en stödjande funktion som stödjer, uppmuntrar och motiverar unga att engagera sig lokalt.  I projektet 
”Ung i MittSkåne” lyfts exempelvis Sjöbo där ungdomsrådet är nationellt känt för sitt engagemang 
som ett framgångsexempel. Sedan 2012 har kommunen haft en ungdomscoach anställd på 25% vid 
familjeförvaltningen och som är direkt knuten till Sjöbo ungdomsråd. Ungdomcoachens uppdraget var 
att stödja, utveckla och motivera unga till delaktighet och inflytande. Kommunen tillhandahåller även 
en kontaktpolitiker som i egenskap av politisk lots samverkar med ungdomscoachen och stöttar 
ungdomarna i ungdomsrådet. Ungdomsrådet i Sjöbo har också ett eget kontor och mötesrum i 
kommunens lokaler som har fungerat som en symbol för att rådet ses som en viktig funktion i 
kommunen. 

I alla fyra kommuner som deltog i projektet låg ungdomsdemokratiarbetet under kultur och fritid eller 
familjenämnden. Alla flyttade sedan ansvaret för ungdomsinflytande till kommunstyrelsen och dess 
förvaltning. 
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Håbo 
En annan kommun med ett intressant arbete med ungdomsinflytande är Håbo kommun som sedan 
2006 beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande genom att årligen anordna en 
demokratidag för elever i grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet.  I arbetet med 
demokratidagen får representanter från skolorna möjlighet att diskutera och komma med förslag och 
åtgärder utifrån för året gällande teman. Kommunens ungdomsråd är part i att utveckla och genomföra 
demokratidagen. 

Demokratiarbetet i Håbo har varit tänkt att löpa som en röd tråd från skolans demokratiundervisning i 
So-ämnena till skolornas former för elevinflytande som klassråd och elevråd till demokratidag och 
hearing fram till tjänstemän och politiker. Håbos förhoppning är att det utvecklas ett 
samhällsengagemang i kommunen. En röd tråd där eleverna inte bara ser samband mellan olika former 
av demokratiskt inflytande utan även görs delaktiga i att utforma förslag som senare kan beslutas och 
förverkligas. Även i Håbo ligger ansvaret för ungdomsdemokrati under kommunstyrelsen. 
 

Kungsbacka 
En av kommunerna som av MUCF anser vara långt framme i arbetet med ungdomsdemokrati är 
Kungsbacka. Enligt ansvariga tjänstemän i Kungsbacka så är det långsiktiga målet med 
Ungdomsforum och Kungsbackas ungdomsdemokratiarbete att alla kommunala verksamheter ska ta 
hänsyn till Barnkonventionen och själva initierar och genomför invånardialoger med barn, unga och 
även vuxna där det är rimligt att få med allmänhetens perspektiv i verksamhetens beslutsprocess. I 
Kungsbacka kommun är varje förvaltning och enhet själva ansvariga för sitt eget demokratiarbete. 

Kungsbacka har skapat ungdomsforum som är ett stöd till ungdomar som vill möta politiker och 
tjänstemän för att driva frågor, och även ett stöd till tjänstemän och politiker som önskar stöd för att 
genomföra dialoger. Det är i praktiken ett samverkansform mellan strategiskt utvalda tjänstepersoner 
på olika förvaltningar, som driver ungdomsdemokratiprocesser internt. Ungdomsforum samordnas 
från Kultur- och fritidsförvaltningen och sköter en del aktiviteter såsom Luppen, elevrådsdagar och 
stöttar ungas egna initiativ i samverkan med övriga förvaltningar.  

Enligt ansvarig tjänsteman på ungdomsforum rekommenderas inte för andra kommuner att lägga 
liknande arbete på kultur & Fritid eller skolförvaltningarna utan mer centralt på 
kommunledningskontoret. Rekommendationen kommer utifrån att arbetet med ungdomsdemokrati är 
förvaltningsövergripande och ska in i varje verksamhet. Därför finns ett klart signalvärde i att 
organisera arbetet centralt i kommuner för att det ska uppfattas viktigt och inte risker bli en enskild 
förvaltnings angelägenhet.  
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Västerås 
En ytterligare kommun som lyfts upp av MUCF som gott exempel för sitt arbete med 
ungdomsdemokrati är Västerås. Kommunen vill att ungdomar ska känna att de har inflytande i de 
politiska beslut som tas i alla nämnder i Västerås stad.  Kommunen har ett forum som kallas för 
ungdomsdialog som först började som ett projekt men för att sedan (2014) bli en permanent 
verksamhet. Ungdomsdialog har idag en modell som bygger på metoderna sms-panel, 
kommunutvecklare, UNIK workshops och arbete med ungdomskonsulter.  

UNIK är en ungdomspanel i Västerås influerad av professor Erik Amnås beskrivning av fyra politiska 
engagemangsgrupper bland unga (Politiskt aktiv, Stand-by, Oengagerad, Desillusionerad). Genom 
UNIK försöker Västerås att få ett representativt urval så att fler unga ska komma till tals. Kungsbacka 
har även en modell som bygger på att ungdomar anställs att jobba som ”kommunutvecklare” med 
olika samhällsuppdrag som är grundat i resultaten från LUPP undersökning. Sedan hösten 2020 finns 
även en metod i kommunen för att öka ungas engagemang för samhället och demokrati i 
undervisningen. Den heter UNIK i skolan och testades första gången i Västerås under våren 2020. 

Västerås mål för är att stärka tilliten till samhället följande: 
 

• Ungdomsdialog ska vara känt i alla nämnder. 
• Dialogen sker med en mångfald av ungdomar. 
• Ökat engagemang för demokrati bland ungdomar. 
• Förankrad modell hos ungdomar 12-20 år. 
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Översikt ungdomsinflytande och 
demokrati 
I detta avsnitt har relevanta utredningar och rapporter presenterats som ger en aktuell bild att 
ungdomsinflytande och demokrati utifrån ett nationellt perspektiv.  

Ungdomars möjligheter til l inflytande på lokal nivå  

Rapporten är en del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-frågors (MUCF) uppföljning av 
de ungdomspolitiska målen. Rapporten bygger på resultat från tre 
enkätundersökningar och 24 fokusgruppsintervjuer med unga och 
tjänstepersoner i olika delar av landet. 

Resultaten från studien visar att merparten av landets kommuner på något 
sätt arbetar för att fånga upp ungas åsikter, erfarenheter och erbjuda unga 
former för inflytande. Ungefär hälften av landets kommuner har minst ett 
inflytandeforum och ungefär lika många genomför regelbundet 
enkätundersökningar. Andra metoder för inflytande såsom ferie- och 
projektanställningar eller digitala verktyg, är mindre vanliga. Resultaten 
från enkätundersökningen tyder på att det finns en mindre grupp 
kommuner som arbetar väldigt aktivt med frågan och erbjuder unga i 
kommunen ett flertal olika vägar till inflytande. Verksamheten i de flesta 
av kommunerna förefaller dock vara av mindre omfattande karaktär. 

I rapporten konstateras att kommuners arbete bedrivs utifrån två olika utgångspunkter. Den första 
innebär att inflytandearbetet är organiserat utifrån principen att unga själva ska sätta dagordningen och 
ges möjlighet att driva sina frågor. Den andra innebär att inflytandearbetet är organiserat utifrån 
kommunens behov av att få in ungas perspektiv i verksamheten och i pågående beslutsprocesser. 
Resultaten från studien pekar mot att det är ovanligt att unga på ett systematiskt sätt involveras i den 
ordinarie beslutsprocessen i kommunen och att inflytandeforum sällan används som en formell 
remissinstans eller att det förekommer en systematisk dialog mellan unga och beslutsfattande organ i 
kommunen. Det vanligaste är i stället att unga involveras i utvalda ärenden, ofta sådana som särskilt 
antas beröra unga, och att den dialog som förs är av mer informell karaktär.  

I rapporten framgår att resurser i form av personal med uppdrag att arbete med ungdomsinflytande 
uppfattas som en grundläggande förutsättning. Flera kommuner har en inrättad tjänst med ansvar för 
ungas inflytande men skiljer sig sett till var i den kommunala organisationen dessa tjänstepersoner 
befinner sig. Vanligast är att denna typ av tjänster är placerade under kultur- och fritidsförvaltningen. 
Flera kommuner har även centralt placerade strateger som arbetar med inflytandefrågor. I ungefär en 
tredjedel av kommunerna ligger ansvaret på förvaltning för kultur, fritid och/eller utbildning. Ungefär 
lika många uppger att ansvaret ligger under ledningskontor eller motsvarande. Enligt rapporten finns 
det för- och nackdelar med båda dessa modeller. Fördelen med centralt placerat ansvar är att det 
skapar förutsättningar för att hela den kommunala organisationen ska arbeta med frågan. Samtidigt 
finns en risk att ungas inflytande blir ett perspektiv bland andra som det arbetas med på en mer 
övergripande och strategisk nivå. Där arbetet inte når hela vägen ut i den operativa verksamheten. 
Medan fördelen med ansvar på förvaltningsnivå är att det leder till genomslag i det operativa arbetet.  
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Ungas inflytande i den lokala beslutsprocessen  

Rapporten ”Ungas inflytande” är en del av uppföljningen av den ungdomspolitiska målsättningen om 
inflytande för unga. Rapporten bygger på resultat från en enkätundersökning bland Sveriges 
kommuner och regioner. Enkäten har utformats gemensamt av Sveriges Kommuner och regioner 
(SKR) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF). Rapporten syftar till att beskriva det arbete som Sveriges 
kommuner och regioner bedriver för att stärka ungas möjligheter till 
inflytande. Enkäten skickades via SKR ut till landets samtliga 
kommuner och regioner under 2019, totalt svarade 243 kommuner och 
17 regioner på enkäten.  

Rapporten visar att kommuner och regioner bedriver en omfattande 
verksamhet vars syfte är att stärka ungas inflytande. Dialogen mellan 
lokala beslutsfattare och inflytandeforum ger unga möjligheter att 
komma till tals. Samtidigt är det vanligt att ungas åsikter och kunskaper 
inte tas med när beslut fattas på lokal nivå. Ungas möjligheter att föra 
dialog med lokala beslutsfattare har ökat de senaste fyra åren. 
Samtidigt sker dialogen i mindre utsträckning i nära anknytning till 
beslutsfattandet och unga får inte ett ökat reellt inflytande på de beslut som fattas. Denna bild 
överensstämmer med ungas egen syn på möjligheter till inflytande. Nedan kommer en statistiköversikt 
över kommunerna och regionernas svar. Många av svaren är flersvarsalternativ. 

• Majoritet av kommunerna och 
regionerna saknar ett övergripande 
styrdokument för ungdomspolitiken. 
Vidare uppger cirka hälften av 
kommunerna/regionerna att de har 
uppdaterat policyn för 
ungdomspolitik efter det att den 
antogs. 

 

 

• Den vanligast förkommande typen 
av inflytandeforum är ungdomsråd. 
Varannan kommun/region som har 
inflytandeforum har minst två olika 
typer av forum. 
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• Åtta av tio kommuner/regioner 
svarar att inflytandeforum 
syfte är att ge unga kunskaper 
om den demokratiska 
processen och lika många att 
de syftar till att ge unga 
möjligheter att påverka i 
ungdomsfrågor.  

 

 

• Åtta av tio kommuner/regioner 
svarar att en enskild 
tjänsteperson har i uppdrag att 
stödja forumet. Åtta av tio 
kommuner/regioner erbjuder 
även möteslokaler och mindre 
än hälften av forumen tilldelas 
en budget.  

 

 

• Hälften av kommunerna/ 
regionerna uppger att ungdomar 
blir medlemmar i inflytande 
forumen genom att de utses i 
skolan eller att forumen är 
öppna för alla som vill vara 
med.  Runt två av tio 
kommuner/regioner svarar att 
det förekommer att medlemmar 
utses i fritidsgårdar, genom an-
sökningsförfarande eller på 
andra sätt. 
 
 

• Få kommuner anger att de för 
dialog tidigt i processen, när 
beslut fattas, genomförs eller 
utvärderas. Vanligast är att 
dialog sker vid annat tillfälle, 
vilket indikerar att dialogen inte 
primärt är utformad eller 
kopplad till beslutsfattandet.   
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Ungdomsråd - goda intentioner men sämre institutionell 
inramning 
 
Rapporten är utgiven av MUCF och undersöker svenska 
ungdomsråds möjligheter till kommunalt inflytande. Syftet med 
forskningsprojektet var att undersöka ungdomsrådens möjligheter att 
fördjupa demokratin genom att kanalisera ungdomsinflytande i det 
kommunala beslutsfattandet. Ungdomsråden undersöktes utifrån 
fallstudieteknik där totalt sex ungdomsråd studerades. 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer, fokusgrupper, doku-
mentstudier, sekundärdata och insamling av uppgifter genom 
webbplatser och sociala medier.  
 
Resultaten visar att den administrativa logiken ofta tar över den 
demokratiska logiken vilket innebär att ungdomars inflytande i 
praktiken blir mycket begränsat och att inte mycket talar för att 
ungdomsråd faktiskt ökar ungdomars inflytande i kommunen. En del av problematiken som lyfts i 
rapporten är bland annat att det är svårt att åstadkomma representativitet och det blir därför svårt att 
avgöra för vilka de engagerade ungdomarna för sin talan för i kommunen.  
 
Enligt rapporten fyller ungdomsråden i bästa fall någon sorts symbolisk funktion, att de exempelvis 
signalerar för de unga själva och andra i samhället att ungdomars inflytande är viktigt. I värsta fall 
riskerar detta i stället medföra att unga minska tilltron till den organiserade politiken och deras roll 
som ännu icke röstberättigade i det politiska systemet. Avslutningsvis rekommenderar studien att 
kommuner i stället bör med olika medel uppmuntra unga att själva organisera sig kring de frågor som 
de finner angelägna, utan att försöka passa in ungdomsengagemanget i en kommunal 
förvaltningsmodell. 
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Utvärderingsmetod och datainsamling  
I detta avsnitt presenteras utvärderingens design, metod för datainsamling och analysmodeller.    

Processutvärdering 

Utifrån uppdragets första frågeställning har en utvärderings design tagits fram i form av en 
processutvärdering.   

1. Utvärdera nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för arbete med ungdomsdemokrati utifrån ett reellt 
inflytande-perspektiv.   

 Utvärderingsfråga ett bygger på framtagna analysmodeller som förklaras längre ner. 
Analysmodellerna är framtagna för att kunna väga nuvarande struktur mot satta kriterier för 
vad som utmärker en god process utifrån ett reellt inflytandeperspektiv.   
 

 Utvärderingsfråga två besvaras genom datainsamling från intervjuer och dokumentanalys av 
kommunens diarium tillsammans med policy, ramverk och reglemente. Här riktas intresset på 
genomförandet av nuvarande struktur för att bedöma arbetssätten.  
 

 Utvärderingsfråga tre besvaras genom en sammanvägning av föregående frågor där resultatet 
ställs i relation till påförhand ställda krav.  

 

 

 

 

 

 
 

  

Utvärderingsfrågor Processutvärdering Kunskap

1. Mot vilka kriterier sker utvärderingen? 
Utvärdering sker mot 
kriterier för vad som 
utmärker en god process.

2. Hur förhåller sig utvärderingen till verksamhetens genomförande? 

Intresset riktas på 
genomförandet t.ex för att 
bedöma arbetssätt och 
innehåll.

3. Vilka resultat fokuseras och för vem? 

Resultatet antas positivt om 
man konstaterar attt 
genomförandet motsvarar 
ställda krav.

Processmodellen kopplas till 
förståelseinriktad
kunskapsyn. Utvärderingen 
har ett kulturellt perspektiv
och intresset inriktas mot 
tolkande, beskrivande
och handlingsinriktad kunskap
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Metoder och datainsamling  

I detta avsnitt presenteras utvärderingens metoder och datainsamling i form av intervjuer med berörda 
tjänstemän och politiker samt dokumentanalys av diarium gällande handlingar som relaterar till Ale 
kommuns ungdomsråd. 

Intervjuer  
Intervjuerna har genomförts i syfte att få en bild av det faktiska arbetet och hur processerna fungerar i 
verksamheten. Men även för att få en bild av vilka behov tjänstemän och politiker ser i det fortsatta 
arbetet med att utveckla ungdomsinflytandet i kommunen. Intervjuer har genomförts med enhetschef 
för den öppen ungdomsverksamhet samt ungdomscoacher som ansvarar för ungdomsrådet och frågor 
som rör ungdomsinflytande i övrigt. Intervjuer har även genomförts med kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande i syfte att fånga den politiska dimensionen kring arbete med 
ungdomsinflytande. Samtliga intervjuer genomfördes under december månad 2021. Under 
intervjuerna har dokumentation skett genom löpande minnesanteckningar. Intervjufrågorna har 
konstruerats utifrån uppdraget frågeställningar och ställdes enligt nedan.  
 
Nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) 
 

1. Hur tycker du att riktlinjer och policy fungerar? Finns det något som du saknar eller vill 
ändra?  
2. Hur tycker du att ungdomsrådets möten fungerar? Tänk utifrån talesgrupp, stormötet, 
kommunalrådsmöten, påverkanstorg, möten med förvaltning, nätverk.  
3. Hur ser du på förhållandet mellan ungdomars inflytande och vuxenstöd?  
4. Tycker du att ungdomarna kan ta upp frågor som är viktiga för dem?  
5. Upplever du att alla ungdomar, oavsett bakgrund, kan delta?  
6. Hur viktigt är det med arvode och en egen budget för rådet?  

 
Upplägg från andra kommuner kring struktur (ramverk, riktlinjer, policy, arbetssätt)  
 

1. Har du exempel på andra kommuner som tydligt arbetar med att öka ungdomars inflytande?  
2. Känner du till om det finns några exempel på reellt inflytande och effekter?  

  
Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån den 
fastställda policyn som antagits.   

 
1. Har du förslag på organisation och ekonomi för ungdomsdemokrati?  

Dokumentanalys av diarium 
 
En dokumentsanalys har genomförts för att undersöka ungas reella påverkan på beslutsprocessen i 
kommunen. Dokumentanalysen baseras på en sammanställning av samtliga nämndprotokoll samt 
protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden och andra organ där ungdomsrådet nämns i 
handlingarna. Protokollen samlades in genom sökning i kommunens handlingar och protokoll på 
Ale.se. Sökningen genererade totalt 55 handlingar i vilka ungdomsrådet nämns en eller flertalet gånger 
i olika sammanhang. Handlingarna sträcker sig från år 2010 till 2021 och har sammanställt utifrån 
följande frågeställningar: 
 
 

1. Från vilket år är handlingen?  
2. Från vilken nämnd kommer handlingen?  
3. Vad är ärenderubriken i vilket ungdomsrådet nämns? 
4. Vad är det för typ av fråga i handlingen som relaterar till ungdomsrådet 
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Gällande fråga fyra så har den kategoriserats till ett antal konkreta ärendekategorier som närmare beskrivs nedan.  
 
 

 
 

 

Ärendekategori Beskrivning Antal
Arvodesbestämmelser Ungdomsrådet nämns i  och med justering av arvodesbestämmelserna. 1

Delgivningar Nämnderna delger politiken ungdomsrådet senaste protokoll. 16

Dialog med ungdomsrådet Kultur & fritid har haft två inledande möten gällande etablering av en e-sporthall  i  Ale. Dialog 
genomfördes med ungdomsrådet. 1

Fråga om ungdomsrådet Under två ortutvecklingsmöten har tjänstemän fått frågor om ungdomsrådet. 2

Infomration om ungdomsrådet
I budget 2008 uppdrog kommunfullmäktige åt nämnderna att arbeta med servicedeklarationer 
för att beskriva vad kommuninvånarna kan förvänta sig i  mötet med den kommunala 
verksamheten. Ungdomsrådet nämns som ett dialogforum i kommunen. 1

Information från Ungdomsrådet Ungdomsrådet närvarar på kommunfullmäktiges möte och informerar om vad rådet uträttat 
sedan det instiftades av fullmäktige 2010-08-30. 1

Inrättande av ungdomsråd Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett ungdomsråd i  Ale kommun från och med hösten 
2010. 2

Synpunkt
Synpunkter från ungdomsrådets talesgrupp gällande fritidskort för ungdomar. Samtliga sex 
synpunter gäller samma ärende och är i  realiteten en synpunkt. Ärendet lyfts dock flertalget 
gånger i  KS och KF 6

Ungdomsrådet lämnar skrivelse

Ungdomsrådet har lämnat en skrivelse ti l l  utbildningsnämnden med förslaget att kvaliteten på 
skolornas sexualundervisning kartläggs och att en plan för åtgärder tas fram om kartläggningen 
visar på brister. Ungdomsrådet föreslår att de genomför kartläggning via enkät och lämnar över 
materialet ti l l  chef för elevhälsa och rektorer för vidare arbete.  Utbildningsnämnden beslutar 
att notera informationen. Utbildningsnämnden uppdrar ti l l  förvaltningen att informera om 
utvecklingen. Ingen senare information om utvecklingen av detta ärende finns att bland 
protokollen. 1

Ungdomsrådet nämns vid redovisning
Sektor kommunstyrelsen hade undersökt verkställ igheten rörande beslut fattade under perioden 
2019. Utredning angående förändringar av ungdomsfullmäktige avseende egen budget och 
samordning med ungdomsrådet. 1

Uppdrag till tjänstemän som rör ungdomsrådet

Sektor kommunstyresle föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avveckla 
ungodmsfullmäktige. ommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avveckla 
ungdomsfullmäktige. Kommunstyrelsen uppdrar ti l l  förvaltningen att skapa en 
sektorsövergripande styrgrupp för ungdomsdemokratiarbetet som dels ska ta fram förslag ti l l  
ramverk för ungdomsdemokrati och -inflytande samt förslag ti l l  reviderat reglemente för 
ungdomsrådet. 4

Uppföljning verksamhetsplan

Vid uppföljning av verksamhetsplan kommer ett yrkande gällande att kommunstyrelsens budget 
reserveras 400 tkr för att garantera YEE –projektet samt medel ti l l  Ungdomsrådet. Yrkandet 
röstas ned och övriga punkter handlar om uppföljning av verksamhetsplan där arbetet med 
ungdomsrådet följs upp. 5

Utredning  ungdomsfullmäktige och 

ungdomsrådet

Förslag ti l l  ny organisering av ungdomsfullmäktige i  Ale kommun. Demokratiberedningen fick 
2012-11-26 § 170 i  uppdrag av kommunfullmäktige att med stöd från kommunstyrelsen utreda 
hur ungdomsfullmäktige kan utvecklas. Remissyttrande från ungdomsrådet daterat 2013-11-11 
med i beslutsunderlaget. Ärendet beredsflertalet gånger under en längre period.  9

Yttrande

Yttranden från ungdomsrådet gäller Svar på motion från Ahlafors fria skola om ökad möjlighet 
att få användning för fritidskorten. Motion från Ungdomsfullmäktige gällande fritidsgårdens 
öppettider på Aroseniusskolan. Svar på motion från Himlaskolan om ändrad giltighetstid för 
fritidskort. Ungdomsrådet fick en remiss att yttra sig om deras reglemente och om 
kartläggningen av verktyg för inflytande och delaktighet i  Ale kommun. 5



 

18 

 

Analysmodeller  
 

Roger harts – Delaktighets stege  
Delaktighetsstegen är tänkt som ett redskap för att identifiera graden av ungas delaktighet i ett givet 
besluttagande. De tre första stegen (1–3) hjälper oss att identifiera de situationer då det faktiskt inte 
handlar om delaktighet alls, utan om skenbar delaktighet. De fem översta stegen (4–8) visar på en 
ökande grad av delaktighet. Vilket steg som är önskvärt att hamna på beror på en mängd olika 
faktorer, så som typ av situation, ambitionsnivå och ungas mognad och engagemang i sammanhanget. 
Hart menar att det eftersträvansvärda är att unga ska kunna välja de trappstegen av delaktighet som de 
klarar och är mogen för (Hart 1992). 

Harts modell har använts i denna utvärdering för att göra en helhetsbedömning av det reella 
ungdomsinflytandet som faktiskt utövats av ungdomarna i kommunen.  
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Harry Shier – Vägar ti l l  delaktighet 
Denna modell innehåller fem nivåer av delaktighet och för varje nivå finns tre olika frågor att ställa 
sig för att definiera den nuvarande situationen. Öppningar uppstår när organisationen är beredd att 
börja tillämpa principerna. Möjligheter inträder då de vuxna börjar arbeta praktiskt i enlighet med 
någon av modellens nivåer. Skyldigheter uppkommer då organisationen har fattat beslut om att 
förverkliga ett visst program för ökad delaktighet. Beslutet innebär att personalen ska arbeta enligt 
programmet, som integrerats i det dagliga arbetet. 

Shiers modell har använts i denna utvärdering för att göra en helhetsbedömning av ungas möjligheter 
till reellt ungdomsinflytandet utifrån kommunens nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för 
arbete med ungdomsdemokrati.  
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Resultat och analys  
I den första delen av avsnittet presenteras resultatet från intervjuerna och statistikdiagram som 
sammanställts över dokumentsanalysen. Därefter presenteras en analys av möjligheten till reellt 
ungdomsinflytandet utifrån kommunens nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för arbete 
med ungdomsdemokrati. För att seda analysera det reella ungdomsinflytandet som faktiskt utövats av 
ungdomarna i kommunen. 

I den andra delen av detta avsnitt presenteras en analys av andra kommuners arbete med 
ungdomsdemokrati utifrån ett reellt inflytande-perspektiv (best practice).  

Ungdomsdemokrati utifrån ett reellt inflytande-perspektiv.   

Presentation av resultatet 
Den generella bilden som framträder vid intervjuerna är att arbetet utifrån ungdomsrådets reglemente 
fungerar bra men att arbetet med ramverket inte genomförts i alla dess delar. Enligt ramverket ska ett 
antal inflytandegrupper och samverkansgrupper (ungdomsinflytandegruppen, elevinflytandegruppen 
& ungdomskulturgruppen) stödja ungdomsrådets arbete. En panel finns även som verktyg för 
ungdomsrådets att nå ut till ungdomarna med frågor och inbjudningar. Dessa delar har i praktiken inte 
fungerat lika bra, mestadels eftersom behoven av arbetsformerna i efterhand inte upplevts vara så 
stora.  

Mötesstrukturen bedöms fungera bra och vara väl inarbetad sedan flera år med stormöte för alla 23 
deltagare som sedan utser en talesgrupp med 5 medlemmar. Platserna i rådet fördelas geografiskt så 
att deltagarna ska komma från samtliga orter i kommunen. Påverkanstorget där ungdomarna bjuder in 
politiker till diskussioner beskrivs som mycket uppskattad och skapar en röd tråd för verksamheten 
tillsammans med LUPP enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). I ungdomsrådet finns även 
ett antal platser reserverade för representanter från elevråden och ungdomsrådet följer kontinuerligt 
upp frågor som hanteras av elevråden. Ett exempel är behov av åtgärder i dusch- och omklädningsrum 
där elevråden lyfte frågan till ungdomsrådet som i sin tur fick igenom ett antal förbättringar. En 
bedömning är att ungdomscoacherna kan ge mer stöd till elevrådsarbetet i skolorna om så önskas och 
att ungdomsrådet koppling till elevråden kan förstärkas och bli tydligare. Ett annat förslag som kom 
fram under intervjuerna är att ungdomsrådet i någon form skulle kunna delta inom samhällskunskap 
och demokratiundervisningen i skolan.  

Under intervjuerna lyfts vikten av att ungdomscoachen behöver vara där ungdomar finns i vardagen 
som i skolan och fritidsverksamheten. Eftersom detta underlättar rekrytering av nya medlemmar och 
väcker intresse för att delta i ungdomsrådet. Men även att det samtidigt måste finnas en förståelse för 
hur en kommun fungerar för att kanalisera ungdomars inflytande och påverkan så att ungas frågor 
hamnar på rätt ställe och hos rätt tjänsteperson. I sammanhanget lyfts att arbetet med att aktualisera 
ungdomarnas frågor till nämnderna och förvaltningarna inte alltid är enkelt, eftersom det inte alltid är 
tydligt vem som bör kontaktas och hur arbetsgången bör se ut. Men det är relativt vanligt att 
tjänstemän blir inbjudna eller bjuder in sig själva till ungdomsrådet för att presentera och diskutera 
frågor som kan beröra ungdomar och eventuella gemensamma projekt.  

Vad gällande intervjuade förtroendevalda så upplever de att ungdomsrådet och talesgruppen fungerar 
bra och ser gärna att några möten med talesgruppen byts ut till möte mellan kommunalråd och hela 
ungdomsrådet. Påverkanstorget upplevs fungera väl med stort engagemang hos ungdomarna.  
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Ungdomsrådet tilldelas i dagsläget en årligen budget om 200 tkr. Tanken med ungdomsrådets budget 
är att pengarna ska användas till sådant som ungdomarna tycker är viktigt. Samtliga ungdomar får 
arvoden när de deltar på rådets möten. Ett problem som framkommer under intervjuerna är att arvodet 
tas från ungdomsrådets budget. De senaste åren har deltagandet i rådet varit högt vilket gjort att 
mestadels av budgeten använts till arvoden. Ett förslag som presenteras är att ungdomsrådets arvoden 
borde vara organiserade på samma sätt som för övriga förtroendevalda och därmed inte belasta rådets 
budget.  

Utifrån dokumentanalysen framträder en intressant bild av ungdomsrådets arbete i relation till 
nämnderna och de beslutsfattandeprocesserna. Baserat på dokumentanalysen har tre diagram tagits 
fram som visar ungdomsrådets direkta kopplingar till politiken utifrån år, nämnd och ärende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsrådet har sedan 2010 lyfts totalt 55 gånger i olika nämndprotokoll. Det innebär i snitt 5–6 
ärenden per år. Utöver nämnderna så framkom även att ungdomsrådet lyfts i två ortutvecklingsmöten 
samt en enstaka gång under föreningsrådets sammanträden. Vid dessa tillfällen har frågor om 
ungdomsrådet ställts till förtroendevalda eller tjänstemän. Av statistiken framkommer tydligt att 
kommunstyrelsen är pådrivande i att lyfta frågor rörande ungdomsrådet och därmed är även antal 
ärenden till kommunfullmäktige ganska många. Vad gällande kultur och fritidsnämnden så har totalt 
sex ärenden lyfts under perioden och för utbildningsnämnden är motsvarande siffra totalt tre gånger. 
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Vid kategorisering av de olika ärenden där ungdomsrådet lyfts blir det tydligt att de flesta av frågorna 
rörande ungdomsrådet handlar om informations eller utredande ärenden. Vanligast är att 
ungdomsrådet protokoll lyfts bland handlingarna i nämndernas delgivningar eller att uppdrag 
uppdragits gällande utredning av dåvarande ungdomsfullmäktige. Sedan lyfts ungdomsrådet i andra 
sammanhang kring uppföljningar, redovisningar och i informerande syfte. Ungdomsrådet har även vid 
ett antal tillfällen lyfts i sammanhang där de fått ha ett visst inflytande. Ungdomsrådet har exempelvis 
sedan tidigare fått lämna synpunkter gällande fritidskort för ungdomar. Yttrande på motioner gällande 
öppettider av fritidsgård, giltighetstid för fritidskort på enskild skola samt yttrande om ändring i 
ungdomsrådets reglemente. Kultur och fritid har även vid ett tillfälle haft dialog med ungdomsrådet 
gällande inrättande av e-sporthall i Ale. Ungdomsrådet var även en gång (under år 2010) på besök hos 
kommunfullmäktige för att informera om det pågående arbetet i rådet. Ungdomsrådet själva har 
endast en gång tagit initiativ till ärende år 2020 då en skrivelse skickades till utbildningsnämnden med 
förslaget på att kvalitén i skolornas sexualundervisning bör kartläggs.  

 

 

Vid närmare titt på hur ärenden gällande ungdomsrådet lyfts över tid så framkommer att ärendena 
sällan handlar om frågor där ungdomsrådet fått utöva ett inflytande genom att lämna synpunkter, 
yttrande, dialog eller någon direkt information. Exempelvis så sker inte detta en enda gång mellan 
åren 2014–2019, i stället lyfts ungdomsrådet under period utifrån utredande arbete av ungdomsrådet 
och ungdomsfullmäktige, information och delgivningar. Men efter 2019 då policyn och ramverket för 
ungdomsinflytande antogs så har mellan 2020–2021 både synpunkter, skrivelser och dialog med 
ungdomsrådet skett.  
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Teoretiska möjligheterna ti l l  ungdomsinflytande i  Ale kommun  
För att kunna göra en bedömning av ungdomarnas möjligheter till reellt ungdomsinflytandet utifrån 
kommunens nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för arbete med ungdomsdemokrati har 
Shiers modell använts och färgkodats utifrån grön (uppfyller kraven), gul (uppfyller kraven till viss 
del) och röd (uppfyller inte kraven). 

  

I nuvarande struktur bedöms möjligheterna som ungdomar har till inflytande i jämförelse med andra 
kommuner ligga över genomsnittet. Det är tydligt att strukturen för ungdomsinflytande i hög grad 
uppfyller kraven fram till steg tre. Men att steg fyra och fem bara delvis uppfylls eller inte uppfylls 
alls. Ale kommun tillhör en mindre grupp kommuner som arbetar väldigt aktivt med frågan och 
erbjuder unga i kommunen ett flertal olika vägar till inflytande. Den nuvarande strukturen sattes 2019 
då både policyn för ungdomsinflytande och ramverket för ungdomsinflytande antogs av 
kommunfullmäktige respektive förvaltningsledning. Dessa beslut bedöms i sin helhet ha bidragit till 
att stärka förutsättningarna för reellt ungdomsinflytande genom att tydliggöra och bredda 
möjligheterna till inflytande kopplat till de beslutsfattandeprocesserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån steg 1 finns det en tydlig ambition i nuvarande struktur att lyssna på unga, skapa 
förutsättningar för det och att detta är ett policykrav. Policyn anger att ungdomars kunskaper, 
erfarenheter och värderingar måste tas tillvara som en resurs. Ungdomscoacherna rör sig där 
ungdomar finns som i exempelvis skolan och fritidsverksamheten för att lyssna in och motivera unga 
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till aktivt deltagande vilket skapar möjligheter för unga att bli lyssnad till. Detta är även tydligt i 
ramverket som anger att ungdomscoachen ska arbeta både strategiskt och operativt för att öka 
ungdomarnas delaktighet och inflytande. Genom att stötta kommunens inflytandegrupper 
(ungdomsråd och elevråd) och samordna och delta i ramverkets samverkansgrupper. 
Ungdomscoachen ska även utvärdera ungdomsinflytandet och följa upp samt utveckla strategier och 
verktyg för återkoppling i arbetet med ungdomsinflytande.  

 
Utifrån steg 2 finns även en tydlig ambition i nuvarande struktur att unga får stöd i att uttrycka sina 
synpunkter och åsikter. Både reglementet och ramverket skapar förutsättningar för dialog och 
diskussion utifrån ungdomsrådets mötesstruktur och ramverkets olika samverkansgrupper. 
Ungdomsrådet har även resurser idag i form av tillgång till lokaler, budget och tjänstepersonal som 
faciliterar ungas möjlighet till inflytande. Det är ett policykrav att ge unga stöd i att uttrycka sina 
åsikter och synpunkter. Policyn anger att unga ska få den plattform och de verktyg de behöver för att 
kunna nyttja sin rätt till inflytande enligt konventionen om barns rättigheter och den nationella 
ungdomspolitiken.  
 
Utifrån steg 3 finns en ambition i nuvarande struktur att beakta ungas åsikter och synpunkter. 
Ungdomsrådets reglemente anger att rådet ska verka för att ungdomars frågor och synpunkter beaktas, 
vara en mötesplats för samråd före beslut som rör ungdomar samt vara remissorgan i frågor som 
direkt berör ungdomar i Ale. Detta möjliggör för att ungas åsikter och synpunkter kan beaktas i 
beslutsfattandeprocesser. Det är dock inget direkt policykrav att ungas åsikter måste vägas in, policyn 
anger i stället att det finns som mål att säkra ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser och 
inflytande i frågor.  
 
Utifrån steg 4 finns delvis en ambition i nuvarande struktur att involvera unga i beslutsfattande 
processer. Policyn anger att nämnd/styrelse är ansvariga för att arbetet med ungas inflytande bedrivs 
enligt ramverket för ungdomsinflytande samt reglemente för ungdomsrådet. Det innebär att varje 
förvaltning får avgöra om och vad som kan vara av vikt att involvera unga i gällande olika 
beslutsprocesser. Även om det finns en beslutfattande process i ungdomsrådets reglemente som anger 
att de ska vara remissinstans så anger inte nuvarande struktur ett klart förfarande kring hur förvaltning 
och ungdomsråd ska samverka i frågor som berör unga. Det är heller inte ett direkt policykrav att 
unga ska vara med i beslutsfattande processer. Utan att unga enligt policyn ska bidra med att få till 
bättre beslutsunderlag och fler förslag på lösningar.  
 
Utifrån steg 5 finns lite ambition i nuvarande struktur att involvera unga genom att dela makt över 
ansvar och beslutsfattande. Ungdomsrådets reglemente anger att ungdomsrådet ska förstärka 
inflytandet i alla frågor som gäller ungdomar och vara ett forum för opinionsbildning och 
kunskapsspridning. Det för med sig en potential till delat ansvar och beslutsfattande men rätt 
förutsättningar finns inte vidare på plats utifrån ett förfarande som konkret möjliggör detta. Varken 
ungdomsrådets reglemente eller ramverket ger unga mandat att fatta beslut kopplade till 
beslutsprocessen. Reglementet anger endast att ungdomsrådet kan initiera nya frågor i 
nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar. Återigen finns inget vidare förfarande kring hur ett 
initiativ till fråga behöver eller ska kopplas till någon beslutsfattandeprocess. Det finns heller inget 
policykrav att unga ska dela inflytande och ansvar över beslut.  
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Faktiskt ungdomsinflytande som bedrivits i  Ale kommun 
För att kunna göra en bedömning av det reella ungdomsinflytandet som faktiskt utövats av 
ungdomarna i kommunen har Harts modell använts och färgkodats utifrån grön (uppfyller kraven), gul 
(uppfyller kraven till viss del) och röd (uppfyller inte kraven).  

 

I nuvarande struktur bedöms det faktiska inflytandet som ungdomar utövat i jämförelse med andra 
kommuner vara relativt genomsnittligt på helheten. Samtidigt bedöms det faktiska inflytandet ha ökat 
kopplat till beslutsprocesserna sedan policy och ramverk för ungdomsinflytande antogs 2019. Det är 
tydligt att strukturen för ungdomsinflytande i hög grad uppfyller kraven för vad som främst 
karaktäriseras av informerande och konsulterande arbete. Vilka båda är typer av inflytande men som 
oftast inte har en direkt koppling till beslutsfattandeprocesser. Sedan finns ett fåtal exempel där unga 
genom ungdomsrådet, påverkanstorg och samverkansgrupperna har haft inflytande utifrån vuxnas 
initiativ, ungas egna initiativ och genom att unga själva styr. Dessa exempel är ytterst få sett till 
helheten kring arbetet med ungdomsdemokrati och därför bedöms kraven på dessa nivåer bara till viss 
del vara uppfyllda.  

 

Informerande insatser bedöms vara välförankrade i arbetet med ungdomsdemokrati, delvis utifrån 
ungdomscoachens uppdrag som informationsbärare mellan ungdomsrådet och samverkansgrupperna 
samt skol- och fritidsverksamheten. Men även genom att det är relativt vanligt att tjänstemän blir 
inbjudna till och besöker ungdomsrådet för att informera. Dessa former av dialoger är den vanligaste 
typen av samtal i kommunerna bland tjänstemän och sker oftast i ungdomsråden. Samtalen 
kännetecknas av att de inte är direkt kopplade till beslutsfattandeprocesser.  

 

 

 



 

26 

Konsulterande insatser bedöms vara väl välförankrade i arbetet med ungdomsdemokrati. Här finns 
flera aspekter som pekar på detta. Återigen är besök av tjänstemän hos ungdomsrådet för att föra 
dialog kring olika frågor vanligt och bidrar att tjänstemän kan konsultera och rådfråga ungdomarna 
om deras synpunkter. Exempelvis så har kultur och fritid vid ett tillfälle fört dialog med ungdomsrådet 
gällande etablering av e-sporthall i Ale. Det finns även en starkare koppling till de 
beslutsfattandeprocesserna där ungdomsrådets talesgrupp fått lämna synpunkter gällande fritidskort 
för ungdomar. Dessa synpunkter har varit med som underlag i de beslutsfattandeprocesserna på 
kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.  

Vuxnas initiativ bedöms vara någorlunda förankrade i arbetet med ungdomsdemokrati. 
Ungdomsrådet har sedan tidigare uttalat att de sällan får remisser och inte upplevs som en självklar 
remissinstans i frågor som rör ungdomar. Detta går i linje med vad MUCF tidigare konstaterat, 
nämligen att det är ovanligt att unga på ett systematiskt sätt involveras i den ordinarie 
beslutsprocessen i kommunen och att inflytandeforum sällan används som en formell remissinstans. 
Men även att det sällan förekommer en systematisk dialog mellan unga och beslutsfattande organ i 
kommunen. Här skiljer sig delvis Ale kommun från resterande kommuner i att det finns en 
systematisk dialog mellan ungdomsrådets talesgrupp och kommunstyrelsens arbetsutskott, även om 
dessa dialoger oftast inte är direkt kopplade till beslutsfattandeprocesser. Dessa dialoger ligger i stället 
mer i linje med vad MUCF bedömer vara dialoger som förs av mer informell karaktär.  Det finns dock 
ett par exempel på tillfällen där ungdomsrådet fått agera formell remissinstans. Exempelvis vid 
yttrande på motioner gällande öppettider av fritidsgård, giltighetstid för fritidskort på enskild skola 
samt yttrande om ändring i ungdomsrådets reglemente.  

Ungas initiativ bedöms vara någorlunda förankrade i arbetet med ungdomsdemokrati. Strukturen för 
ungdomsrådets arbete tillåter i hög grad ungdomarna att själva organisera sitt arbete. Ett bra exempel 
på detta är ansvaret och initiativen som tas gällande det årliga påverkanstorget som är uppskattat av 
både ungdomarna och politiker. Ale kommun sticker ut i detta sammanhang eftersom få kommuner 
organiserar ansökningsförfarandet till ungdomsråden (som även är den vanligaste formen av 
inflytandeforum i kommunerna) genom omröstning. Och troligtvis är det ännu färre kommuner med 
omröstning där ungdomarnas själva fått organisera dagen och dess innehåll. Ungdomsrådet har alltså 
tilldelats ett visst mandat som ger utrymme för att ta olika initiativ i genomförandet av 
påverkanstorget. Detta är dock en enskild sakfråga i vilket ungdomsrådet fått mandat till att ta egna 
initiativ, en annan är ungdomsrådets årliga budget som skulle kunna skapa mer möjligheter för 
ungdomar att ta initiativ och fatta beslut. Men som i realiteten är begränsad då största delen av 
budgeten i nuläget går till arvoden. Ale kommun sticker fortfarande ut i sammanhanget i jämförelse 
med andra kommuner då få erbjuder sina ungdomsråd några arvoden.  

Unga styr bedöms vara någorlunda förankrat i arbetet med ungdomsdemokrati. Ungdomsrådet själva 
har endast en gång tagit initiativ till ett ärende år 2020 då en skrivelse skickades till 
utbildningsnämnden med förslag på att kvalitén i skolornas sexualundervisning bör kartläggas. 
Ungdomsrådet föreslog att de själva genomför en kartläggning via enkät och lämnar över materialet 
till chef för elevhälsa och rektorer för vidare arbete. Utbildningsnämnden beslutade att notera 
informationen och uppdra åt utbildningsförvaltningen att följa utvecklingen. Dessa typer av initiativ är 
ovanliga och troligtvis även ytterst få bland andra kommuner men visar exempel på en god förmåga 
att stötta unga att hitta vägar för att driva frågor på eget initiativ med vuxna som stöd.  
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Summering och helhetsbedömning  
Sammanfattningsvis kan visa slutsatser dras utifrån utvärderingen gällande arbetet med 
ungdomsdemokrati i Ale kommun.  

• Att antagandet av policyn för ungdomsinflytande och ramverket för ungdomsinflytande 
bedöms bidragit till en ökad möjlighet för inflytande kopplat till de 
beslutsfattandeprocesserna. Och att möjligheterna till reellt inflytande bedöms ligga över 
snittet i jämförelse med andra kommuner.  
 

• Att det faktiska inflytandet som ungdomar utövat i kommunen i jämförelse med andra 
kommuner bedöms vara relativt genomsnittligt på helheten. Men att det faktiska inflytandet 
bedöms varit högt sedan antagandet av policyn för ungdomsinflytande och ramverket för 
ungdomsinflytande. Där både synpunkter, skrivelser och dialog mellan nämnderna och 
ungdomsrådet tagit plats under 2020–2021.   
 

• Att möjligheterna till reellt inflytande som nuvarande struktur möjliggör bedöms matcha det 
faktiska inflytandet som unga utövat inom ramen för kommunens arbete med 
ungdomsdemokrati. Det innebär att det bedöms finnas en rimlig nivå mellan möjligheterna 
ungdomarna får till reellt inflytande och utfallet i faktiskt inflytande kopplat till de 
beslutsfattandeprocesserna.  
 

• Att ungdomsinflytandet kopplat till de beslutsfattandeprocesserna varierar över tid och i hög 
grad är beroende av nämnderna och förvaltningarnas intresse och engagemang att lyfta frågor.  
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Andra kommuners arbete med ungdomsdemokrati utifrån ett 

reellt inflytande-perspektiv.   
Inom ramen för denna utvärdering är det svårt att göra en kvalitativ bedömning av kommunernas 
insatser inom ungdomsdemokratin utifrån webb-presentationerna och de samtal som har förts. 
Eftersom det sällan framgår hur mycket reellt inflytande ungdomar i andra kommuner har eller hur 
unga själva uppfattar deras möjligheter till inflytande. Det finns dock anledning att tro att Ale står sig 
väl i jämförelse med andra kommuner. 
 
När man ser på andelen förstagångsväljare som röstade vid senaste valet till kommunfullmäktige finns 
Ale med bland de 25 % kommunerna i Sverige som hade högst valdeltagande. I Ale röstade 84 % av 
förstagångsväljarna. Om det finns ett samband mellan ungdomsdemokratiarbetet i kommunen och 
viljan att använda sig av sin demokratiska rätt att delta i allmänna val är svårt att säga. Vi kan dock se 
att även Kungsbacka (89 %) och Hörby (85 %) finns bland de 25 % bästa kommunerna när det gäller 
förstagångsväljare (källa: SCB).  
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Förslag och konsekvensanalys  
Budget 
I dagsläget saknas en utpekad budgetpost för en tjänst som arbetar med ungdomsdemokrati eller 
demokratifrågor i stort inom kommunen. I stället har arbetsuppgifterna delats upp och fördelats ut på 
olika tjänster. Demokratifrågor hanteras av avdelningen för kansli och säkerhet under 
kommunstyrelsen. Kultur och fritid har inom den öppna ungdomsverksamheten tillsatt en 
ungdomscoach som arbetar med ungdomsrådet. På samma gång har sektor kultur och fritid inte något 
uppdrag att arbeta med ungdomsdemokrati och det finns inte heller några budgetmedel avsatta för 
uppdraget. Det bidrar till svårigheter för att genomföra arbetet med ungdomsdemokrati när budgeten 
är knapp och ansvarsfördelningen är otydlig. En samlad och tydlig budget kombinerat med tydligt 
ansvar för att arbeta med demokratifrågor skulle underlätta och förstärka arbetet. 

Reglemente 
I reglementet för kommunstyrelsen 5 § står följande: 
”Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt 
 1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,” 
 
I reglementet för kultur- och fritidsnämnden står följande i § 12:  
”Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens öppna ungdomsverksamhet”, och i § 13 ” 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fältverksamhet”. 
 
Sammanfattningsvis finns ansvaret för demokratifrågor hos kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden har inget ansvar för ungdomsdemokrati. I praktiken har den öppna 
ungdomsverksamheten tagit ansvar för ungdomsrådets verksamhet utifrån sin kunskap och 
erfarenheter att arbeta tillsammans med ungdomar. Den öppna ungdomsverksamheten har inte fått 
ekonomisk kompensation för det arbetet. 
  

Omvärldsanalys 
I den omvärldsanalys som har gjorts finns en tydlig trend att arbetet med ungdomsdemokrati och 
ungdomsråd organisatoriskt placeras under kommunstyrelsen. Fördelar som nämns är att det är lättare 
att nå ut med ungdomsfrågor i hela den kommunala organisationen och att ungdomsrådet även 
upplevs finnas närmare kommunstyrelse, kommunfullmäktige och demokratiberedning. 

I flera kommuner finns en tjänst som utvecklingsledare demokrati och i det arbetet ingår kommunens 
samtliga demokratifrågor där ungdomsdemokrati kan vara en större eller mindre del av uppdraget. 
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Styrande dokument 
En genomlysning av styrdokument och regelverk utifrån nuvarande organisation och med siktet 
inställd mot den framtida organisationen föreslås följande rekommendationer. 

Styrdokument, 
regelverk 

Syfte Rekommendation 

Policy för 
ungdomsinflytande 
(2019-06-17) 

Att förse ungdomar (13–20 år) med 
den plattform och de verktyg de 
behöver för att kunna nyttja sin rätt till 
inflytande enligt konventionen om 
barns rättigheter och den nationella 
ungdomspolitiken och därmed säkra 
ungdomars delaktighet i kommunala 
beslutsprocesser och inflytande i 
frågor som har betydelse för samhället 
i stort.  

Policyn hänvisar till konventionen om barns 
rättigheter och den nationella ungdomspolitiken 
och tillför inga specifika krav för Ale kommun. 

Ansvarig nämnd behöver namnges i policyn. 

Ramverk Ramverket syftar till att säkra 
ungdomars (13–20 år) delaktighet i 
kommunala beslutsprocesser och 
inflytande i frågor som har betydelse 
för samhället i stort. 

Handlingen behöver göras om och anpassas till 
nuvarande regelverk för styrande dokument. Ett 
förslag är att göra om det till en 
verksamhetsplan anpassad till nuvarande 
verksamhet i ungdomsrådet. 

Reglemente för 
ungdomsrådet 

Ungdomsrådet är ett verktyg i arbetet 
med frågor som berör ungdomar i 
allmänhet såsom arbetet med 
strategisk plan, verksamhetsplan med 
budget (kommunstyrelsens 
beslutsområde) samt i större 
samhällsplaneringsfrågor 
(samhällsbyggnadsnämndens 
beslutsområde). 

Om ramverket görs om behöver reglementet 
anpassas till det.  

Regelbunden översyn av reglemente och policy 
behöver göras minst en gång under 
mandatperioden.  

Kommunstyrelsen har ett uttalat ansvar för 
ungdomsrådet enligt följande i reglementet: ” 
Ungdomsrådet är organisatoriskt knuten till 
kommunstyrelsen.” samt                            ” 
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa 
budgeten för ungdomsrådet.”  

  

Reglemente för 
kommun-styrelsen 

5 § står följande: ”Kommunstyrelsen 
ska vid utövandet av sin 
ledningsfunktion särskilt 
 1. leda utvecklingen av den 
kommunala demokratin och 
medborgarinflytandet,” 

Kommunstyrelsen har ansvar för den 
kommunala demokratin. 

Reglemente för 
kultur- och 
fritidsnämnden  

12 § ”Kultur- och fritidsnämnden 
ansvarar för kommunens öppna 
ungdomsverksamhet”, och i § 13 ” 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar 
för kommunens fältverksamhet”. 

  

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för den 
öppna ungdomsverksamheten och 
fältverksamheten. 
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Rekommendationer 
I rapporten presenteras metoder för att utvärdera ungas inflytande och demokrati. Det finns även 
andra aspekter i sammanhanget som kan vara svåra att mäta och värdera. Ungdomarna som är med i 
ungdomsrådet och påverkanstorg får erfarenhet och kunskaper om hur man kan påverka samhället. En 
trettonåring som kommer in i ungdomsrådet har vanligtvis inga erfarenheter av politiskt arbete och 
kanske inte heller självförtroende att ta kontakt och diskutera med vuxna politiker. Efter en tid i 
ungdomsrådet sker en snabb utveckling och mognad hos deltagarna att vara aktiv i samhällsdebatten.  
Det finns exempel på hur tidigare deltagare, i tidig tjugoårsålder, blir politiskt aktiva och är invalda i 
kommunfullmäktige och är nominerade till riksdagen.  

Vid det årliga påverkanstorget bjuds alla ungdomar och politiker i kommunen in till ett gemensamt 
möte där ungdomsrådet har valt ut ett antal frågor som diskuteras tillsammans. Ett unikt tillfälle för 
ungdomar att var med och påverka många gånger på ett mer informellt sätt och i tidiga skeden där 
resultatet ändå leder fram till påverkan och samhällsförändringar som inte alltid går att notera i till 
exempel politiska beslut.  

Deltagarna i ungdomsrådet är förebilder för andra ungdomar i kommunen och visar på hur det går att 
påverka den kommunala verksamheten. Politiker och chefer bjuds in till ungdomsrådet vilket ger 
möjlighet till påverkan som inte alla gånger noteras. Ungdomars åsikter och tankar blir vid de här 
mötena synliga och kända för vuxenvärlden och ledningsgrupper inom kommunen.   

Tjänstemän bjuder in sig till ungdomsrådet för att presentera och diskutera uppdrag och projekt. Det 
kan vara att diskutera frågeställningar eller att man vill ha med ungdomarna i arbetet. Även i de här 
situationerna får ungdomar möjlighet till inflytande som inte alltid kan mätas eller värderas på ett 
konkret sätt. 

Förslag för den framtida organisationen 
Enligt punkt 4 i uppdraget ska utredningen arbeta fram följande: ” Ta fram förslag som också 
konsekvensbeskriver vad avser ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för struktur och 
ramverk för ungdomsdemokrati utifrån best practice (se punkt 2) med förslag på hur nu rådande 
policy och eventuella tillhörande andra styrande dokument bör förändras för att motsvara föreslaget 
upplägg.” 

Utredningen har behandlat och presenterat förslag för de styrande dokumenten. I omvärlds spaningen 
sammanfattas ”best practice” och hur andra gör. Ungdomsrådets verksamhet i kommunen är 
uppskattad av alla som har intervjuats och bedömningen är att verksamheten ligger långt fram i ett 
nationellt perspektiv. För den framtida organisationen finns två huvudförslag som här beskrivs 
kortfattat med motivering och konsekvenser. 
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Demokratit jänst -  kommunstyrelsen  
Inför en tjänst, organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen, som utvecklingsledare demokrati där 
ungefär halva tjänsten är arbete med ungdomsrådet. Det finns en trend att organisera arbetet på det här 
sättet bland de kommuner som har studerats. Fördelar som lyfts fram är att det är lättare att nå ut i hela 
förvaltningen och att arbetet i råd och nämnder organisatoriskt placeras närmare varandra.  

Konsekvenser 

• Det saknas erfarenheter hos kommunstyrelsen att arbeta med ungdomsråd och ungdomar.  
• Den dagliga kontakten med ungdomar och att finnas där ungdomar är riskeras att försämras 

eller försvåras. Vilket kan leda till svårigheter att få kontakt och rekrytera ungdomar. 
• Viktigt att behålla ett coachande arbetssätt så att det är ungdomarnas frågor som står i 

centrum.  
• Övriga demokratifrågor är inte samlade i en tjänst vilket kan leda till att en översyn och 

omorganisation behövs för att skapa en demokratitjänst. 
• Viktigt att notera är att det saknas budget för en ”demokratitjänst”. 

  

Ungdomscoach – kultur och frit id 
I nuvarande organisation är det en av ungdomscoacherna som har ansvar för ungdomsrådets 
verksamhet. Arbetet bedöms omfatta cirka en halvtidstjänst. Arbetet utförs organisatoriskt inom den 
öppna ungdomsverksamheten medan det uttalade ansvaret, enligt reglementen, finns hos 
kommunstyrelsen. Fördelen är att verksamheten är nära ungdomarna i skolan och inom 
fritidsverksamheten och att kunskapen att bemöta ungdomar är mycket god. 

  

Konsekvenser 

• Det är svårare att nå ut i den kommunala organisationen från den öppna 
ungdomsverksamheten. 

• Verksamheten hamnar i ett organisatoriskt ”mellanrum” eftersom tjänsten är placerad inom 
öppen ungdomsverksamhet medan ansvaret finns hos kommunstyrelsen. 

• Viktigt att notera är att det saknas budget för en ungdomscoach med ansvar för 
ungdomsrådets verksamhet. 
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Policy för ungdomsinflytande 

Bakgrund 
 
Delaktiga medborgare bidrar med kunskap och erfarenhet som utvecklar våra processer och förbättrar 
våra verksamheter. Detta fördjupar demokratin och stärker civilsamhället. Ökad delaktighet i samhället 
och makten att påverka sin egen livs- och arbetssituation främjar hälsan.i Vi ska se till att våra 
processer är effektiva, kunskapsbaserade och utgår från människornas behov och förutsättningar. 
Samt att de ständigt utvecklas med fokus på bemötande, nytänkande och samverkan.ii  
 
Denna policy är en grund för det dagliga arbetet och en vägledning i gemensamt synsätt och 
gemensamma ambitioner. 
 
Mål 
 
Att förse ungdomar (13-20 år) med den plattform och de verktyg de behöver för att kunna nyttja sin 
rätt till inflytande enligt konventionen om barns rättigheter och den nationella ungdomspolitiken och 
därmed säkra ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser och inflytande i frågor som har 
betydelse för samhället i stort. 
 
För Ale handlar det såväl om att få bättre beslutsunderlag och fler förslag på lösningar som om att 
förankra beslut om morgondagen med de som ska leva med, bära upp och ta ansvar för dem i 
framtiden. Med målet betonas därför också att ungdomars kunskaper, erfarenheter och värderingar 
måste tas tillvara som en resurs och beaktas för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.  
 
Tillämpning 
 
Denna policy konkretiseras genom: 

 Ramverket för ungdomsinflytande 
 Reglemente för ungdomsrådet 

 
Ansvar och omfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutar om policyn för ungdomsinflytande. Nämnd/styrelse är ansvariga för att 
arbetet med ungas inflytande bedrivs enligt ramverket för ungdomsinflytande samt reglemente för 
ungdomsrådet.  
 
Policyn omfattar all verksamhet som bedrivs av Ale kommun. Externa parter, såsom entreprenörer, 
inhyrd personal, konsulter, leverantörer och övriga uppdragstagare omfattas också av policyn och 
underliggande bestämmelser. 
 
Uppföljning 
 
Uppföljning av arbetet med ungdomsinflytande ska genomföras varje år i enlighet med vad som 
föreskrivs i ramverket för ungdomsinflytande. Policyn i sin helhet ska revideras efter behov. 
 
 
 

i Ale  Lätt att leva. Strategisk plan: medskapande invånare. 
ii Ale  Lätt att leva. Strategisk plan: underlätta människors vardag. 
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Ramverket för ungdomsinflytande 

Ramverket syftar till att säkra ungdomars (13-20 år) delaktighet i kommunala beslutsprocesser och 
inflytande i frågor som har betydelse för samhället i stort. 
 
Ramverket förser kommunen med en plattform som syftar till att öka ungdomars delaktighet och inflytande i 
kommunen genom att öka känslan av sammanhang; att ungdomar begriper hur det lokala 
ungdomsinflytandet fungerar och varför deras perspektiv behövs, att de upplever att de har verktygen som 
krävs för att vara delaktiga i processen och att de upplever att deras delaktighet känns meningsfull. 
 

1. Plattformen 
 

- Ungdomsrådet är ett organ för att stärka ungdomars möjlighet till inflytande i sådana frågor som 
allmänt berör ungdomar i Ale. Ungdomsrådet arbetar utifrån vad som föreskrivs i rådets reglemente. 
Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av ungdomsrådet ligger hos samordnare 
ungdomsinflytande. 

 
- På högstadieskolorna samt Ale gymnasium ska det finnas en struktur där klassråd kopplas till 

elevråd som kopplas till ungdomsrådet. Elevråden medverkar på det årliga påverkanstorg. Ansvaret 
för elevinflytandets utveckling och kvalitetssäkring ligger hos elevinflytandegruppen. 

 
- Det ska även finnas ett strukturerat ungdomsinflytande inom kultur och fritid. Ansvaret för utveckling 

och kvalitetssäkring av ungdomars inflytande inom kultur och fritid ligger hos ungdomskulturgruppen. 
 

- Kommunen genomför årliga enkätundersökningar i högstadieskolorna som syftar till att ungdomarna 
utvärderar verksamheterna inom sektor utbildning, kultur och fritid. Ansvaret för enkäternas kvalitet, 
genomförande och återkoppling ligger hos sektorns verksamhetschefer/enhetschefer. 

 
- Påverkanstorg är ungdomsrådets årliga forum. Där samlas bland annat plattformens 

inflytandegrupper och samverkansgrupper (ungdomsinflytandegruppen, elevinflytandegruppen & 
ungdomskulturgruppen) och samtalar om enkätresultaten och hur kommunen kan gå framåt. 
Resultatet av samtalen ligger till grund för ungdomsrådets nya årsplan. Under påverkanstorg röstar 
de unga deltagarna fram vilka som ska sitta som representanter i ungdomsrådet under det 
kommande året. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av påverkanstorg ligger hos 
samordnare ungdomsinflytande. 

 
- Panelen är ungdomsrådets verktyg för att nå ut till ungdomarna med frågor och inbjudningar. 

Medlemskap i ungdomsrådets panel är frivilligt för alla ungdomar i kommunen. Panelen är även ett 
verktyg för att inspirera till ett ökat intresse för delaktighet och inflytande hos unga som vanligtvis 
inte är engagerade. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring av panelen ligger hos samordnare 
ungdomsinflytande. 

 
- Forum används för att samla ungdomar för att samtala om olika frågor. Det kan vara allt från 

ungdomsrådets årliga påverkanstorg till att göra en workshop kring planeringen av en 
samhällsutveckling där ungdomar bjuds in för att ha inflytande. Alla forum som syftar till ungas 
inflytande ska stämmas av med ungdomsrådet för möjligt samarbete och samordnare 
ungdomsinflytande ska informeras. Ansvaret för utveckling och kvalitetssäkring ligger hos den som 
anordnar forumet. 
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2. Funktioner och samverkansgrupper med ansvar för plattformens verksamhet 

2.1 Samordnare ungdomsinflytande 
 
Samordnarens uppdrag är att utveckla och kvalitetssäkra kommunens arbete med ungdomsinflytande i 
samverkan mellan sektorerna. 
 
Samordnarens roll är att: 
 

- Arbeta strategiskt och operativt för att öka ungdomarnas delaktighet och inflytande. 
- Stötta kommunens inflytandegrupper; som till exempel ungdomsrådet och elevråden. 
- Samordna och delta i ramverkets samverkansgrupper. 
- Regelbundet utvärdera ungdomsinflytandet och följa upp. 
- Utveckla strategier och verktyg för återkoppling och använda dessa i arbetet. 
- Nätverka med andra kommuner och organisationer i syfte att inspirera och inspireras. 

2.2 Ungdomsinflytandegruppen 
 
Ungdomsinflytandegruppens syfte är att säkerställa att kommunens processer lever upp till ungdomsrådets 
reglemente. Ungdomsinflytandegruppen består av: 
 

 Ungdomsrådets talesgrupp. 

 Kommunstyrelsens ordförande och 1:a vice ordförande. 

 Övriga kommunalråd. 

 Kultur- och fritidsnämndens ordförande och 1:a vice ordförande. 

 Kommunchef. 

 Sektorchefer. 

 Samordnare ungdomsinflytande. 

 Utvecklings- och förvaltningssekreterare. 
 
Ungdomsinflytandegruppen träffas 3 ggr per termin och det är ungdomsrådet som är sammankallande part. 
Kommunstyrelsens ordförande och 1:a vice ordförande, samordnare ungdomsinflytande och utvecklings- 
och förvaltningssekreterare är alltid kallade. Övriga funktioner kallas efter behov. Samtliga funktioner har 
möjlighet att väcka frågor för gruppen att diskutera minst en vecka innan mötet äger rum.  
 
Ungdomsinflytandegruppen medverkar årligen på ungdomsrådets påverkanstorg. 

2.3 Elevinflytandegruppen 
 
Elevinflytandegruppen har i uppdrag att kontinuerligt utvärdera, utveckla och förbättra elevinflytandet i Ales 
högstadieskolor samt Ale gymnasium. Gruppen möts minst en gång per termin och medverkar på 
ungdomsrådets påverkanstorg. Gruppen består av: 
 

 Elevrådens ordförande och vice ordförande. 

 Rektorer, alternativt representanter. 

 Elevrådsansvariga lärare. 

 Skolcoacherna från den öppna ungdomsverksamheten. 

 Samordnare ungdomsinflytande. 
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2.4 Ungdomskulturgruppen 
 
Ungdomskulturgruppens uppdrag är att säkerställa att ungdomar har inflytande i enheternas verksamheter. 
Ungdomskulturgruppen ska medverka på ungdomsrådets påverkanstorg. Ungdomskultursgruppen består 
av: 
 

 Enhetscheferna, alternativt representanter. 

 Tjänsteperson från vardera enhet. 

 Samordnare ungdomsinflytande. 
 
I dagsläget så finns det näst intill ingen strukturerad plattform för det unga inflytandet inom kultur och fritid. 
En förutsättning för det unga inflytandet inom kultur och fritid är att det finns en plattform för ungdomar att 
kunna använda sig av (likt klassråden och elevråden för elevinflytandet), samt att ungdomskultursgruppen 
aktivt arbetar för att ungdomar, åtminstone representativt, tar del av den. Detta innebär att det ska finnas 
minst en kvalitativ plattform som kontinuerligt utvärderas, följs upp och utvecklas tillsammans med ungdomar 
i kommunen. 

Återkoppling 
 
När ungdomar tar del av plattformen och gör sina röster hörda så är återkoppling en förutsättning för att 
systemet ska fungera.  
 
Återkopplingen ska innehålla: 

- Hur går processen till framåt? Vad är nästa steg? 
- Vad är det för beslut som tas i frågan? 
- Vad är orsaken till beslutet? 

 
Återkopplingen ska ske inom hela plattformen; allt från att en elev har kommit och gjort sin röst hörd till en 
lärare angående en utvecklingsfråga till att ungdomsrådet har lyft en fråga. Det är även viktigt att 
återkopplingen fungerar mellan ungdomarnas egna instanser, såsom mellan elevrådet och klassråden eller 
mellan ungdomsrådet och deras panel. Ansvariga för plattformens olika delar ska se till att återkoppling sker 
på lämpligt sätt. 



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KFN § 37 Dnr KFN.2022.36

Ungdomsdemokrati och ungdomsinflytande

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen framföra begäran
om att kommunstyrelsen övertar ansvaret för ungdomsinflytande i Ale
kommun.

Sammanfattning

Arbetet med ungdomsdemokrati/ungdomsinflytande har varit föremål för

diskussion mellan berörda sektorer: kultur- och fritid, kommunstyrelsen och

utbildning. En viktigt fråga för kultur- och fritid har varit finansieringen av

ungdomsdemokratin.

En utvärdering av ungdomsinflytandet har gjorts som visar att det finns mycket

i arbetet som är bra och som behöver tas om hand i vidare arbete.

Eftersom demokratiuppdraget idag ligger på kommunstyrelsen föreslår
styrgruppen för översynen att ansvaret för ungdomsinflytandet framgent
placeras där.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23
Utvärdering ungdomsdemokrati
Policy för ungdomsinflytande
Ramverk för ungdomsinflytande

Beslutet skickas till

För vidare hantering: Kommunstyrelsen
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.36
Datum: 2022-03-23
Sektorchef Åsa Turesson
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Kultur- och fritidsnämnden

Ungdomsdemokrati

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen framföra begäran om att
kommunstyrelsen övertar ansvaret för ungdomsinflytande i Ale kommun.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Arbetet med ungdomsdemokrati/ungdomsinflytande har varit föremål för diskussion mellan

berörda sektorer: kultur- och fritid, kommunstyrelsen och utbildning. En viktigt fråga för

kultur- och fritid har varit finansieringen av ungdomsdemokratin.

En utvärdering av ungdomsinflytandet har gjorts som visar att det finns mycket i arbetet som

är bra och som behöver tas om hand i vidare arbete.

Eftersom demokratiuppdraget idag ligger på kommunstyrelsen föreslår styrgruppen för
översynen att ansvaret för ungdomsinflytandet framgent placeras där.

Åsa Turesson

Sektorchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23

Utvärdering ungdomsdemokrati

Policy för ungdomsinflytande

Ramverk för ungdomsinflytande
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Sektorchef

Ärendet

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om ny policy för ungdomsinflytande samt
reglemente förungdom srådet. I samband med detta arbetades även ett ramverk för arbete med
ungdomsdemokrati fram. Uppdraget att ta fram ramverk gavs till en sektorsövergripande
styrgrupp. Ramverket arbetades fram och presenterades i förvaltningsledningen i augusti
2019. Förvaltningsledningen ställde sig bakom ramverket.

Sedan augusti 2019 har arbetet i stora delar följt det framtagna ramverket.

Under 2021 gav förvaltningsledningen uppdraget till en sektorsövergripande arbetsgrupp att
följa upp och utvärdera arbetet, samt att eventuellt revidera ramverket, enligt nedan:

· Uppföljning, utvärdering samt revidering av ramverket inför nytt beslut av Riktlinjer
alternativt Arbetsrutin för arbete med ungdomsinflytande med beslut om fastställande
i Kommunstyrelse eller förvaltningsledning (Ramverk finns inte som styrdokument
enligt Riktlinjer för styrdokument, Ale kommun)

· Definiera framtida ambitionsnivå utifrån sektorernas förutsättningar. Ambitionsnivå
ska inkludera ekonomisk konsekvensanalys för genomförandet

Arbetsgrupp för uppdraget

Åsa Holmbom, enhetschef öppen ungdomsverksamhet
Aida Jovicevic, rektor Bohusskolan
Afram Shiba, nämndsekreterare, kansli och säkerhet

Styrgrupp för uppdraget

Erik Bergman, kanslichef
Åsa Ericsson, chef sektor utbildning
Åsa Turesson, interim chef sektor kultur och fritid

Resultatet av uppdraget rapporterades i förvaltningsledningen den 22 november 2021.
Förvaltningsledningen gav i sittande möte avdelningen för strategi och uppföljning i uppdrag
att göra en benchmark i syfte att hitta best practice på området enligt nedan:
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1) Utvärdera nuvarande struktur (ramverk, riktlinjer, policy) för arbete med
ungdomsdemokrati utifrån ett reellt inflytande-perspektiv.

2) Identifiera upplägg från andra kommuner, som tydligt arbetat med att öka
ungdomsinflytande, kring struktur (ramverk, riktlinjer, policy, arbetssätt) för arbete
med ungdomsinflytande där fokus är att identifiera reellt inflytande och effekt av detta
inflytande.

3) Ta fram förslag som också är konsekvensbeskrivet vad avser ekonomiska och
organisatoriska förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån
den fastställda policyn som antagits.

4) Ta fram förslag som också är konsekvensbeskrivet vad avser ekonomiska och
organisatoriska förutsättningar för struktur och ramverk för ungdomsdemokrati utifrån
best practice (se punkt 2) med förslag på hur nu rådande policy och eventuella
tillhörande andra styrande dokument bör förändras för att motsvara föreslaget
upplägg.

Arbetsgrupp för uppdraget
Hans-Joachim Wever
Hussain Al-Zubaidi
Maria Palm

Styrgrupp för uppdraget
Erik Bergman, kanslichef
Åsa Ericsson, chef sektor utbildning
Åsa Turesson, interim chef sektor kultur och fritid

En rapport från detta uppdrag föreligger sedan den 21 februari 2022 och bifogas denna
skrivelse. I sammanfattningen står bland annat följande:

· Utifrån resultatet i utvärderingen bedöms möjligheterna som ungdomar har till
inflytande i jämförelse med andra kommuner ligga över genomsnittet. Och att
antagandet av policyn och ramverket för ungdomsinflytande bidragit till en ökad
möjlighet för inflytande kopplat till de beslutsfattandeprocesserna.

· Utifrån resultatet i utvärderingen bedöms det faktiska inflytandet som ungdomar
utövat i jämförelse med andra kommuner vara relativt genomsnittligt på helheten.
Samtidigt bedöms det faktiska inflytandet ha ökat kopplat till beslutsprocesserna
sedan policy och ramverk för ungdomsinflytande antogs 2019.

· Utifrån utvärderingens organisatoriska och ekonomiska konsekvensanalys dras
slutsatserna att det i dagsläget saknas en utpekad budgetpost för en tjänst som arbetar
med ungdomsdemokrati eller demokratifrågor i stort inom kommunen. Och att enligt
ansvarsfördelningen i reglemente så ligger det faktiska ansvaret för att leda
utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet hos sektor
kommunstyrelse.
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· I utvärderingen beskrivs två huvudförslag, varav det första är att inför en tjänst som är
organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen, som utvecklingsledare demokrati där
ungefär halva tjänsten är arbete med ungdomsrådet.
Det andra förslaget är att behålla nuvarande organisation som ungefär omfattar en
halvtjänst hos ungdomscoach under sektor kultur och fritid. I dagsläget saknas budget
för båda förslagen.

Eftersom demokratiuppdraget idag ligger på kommunstyrelsen föreslår styrgruppen för
översynen att ansvaret för ungdomsinflytandet framgent placeras där.

Ekonomisk bedömning

Nämnden har aldrig tillförts resurser för att genomföra uppdraget. Det innebär att nämnden

inte anser sig ha resurser att skicka med till kommunstyrelsen. Den resurs som i tid frigörs i

sektorn används inom den öppna ungdomsverksamheten.

Invånarperspektiv

Hur kommunen organiserar sig internt är av underordnad betydelse för kommuninvånarna.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Det finns styrande dokument på området, som kan behöva revideras om kommunstyrelsen

övertar arbetet.

Remissyttrande

Remiss har ej varit aktuellt, inom ramen för ovan nämnda arbetsgrupper har berörda sektorer

varit informerade.

Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag får en

dialog inledas som syftar till att skapa en uppdelning av arbetsuppgifter som tar tillvara de

styrkor som finns hos respektive sektor.
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Förvaltningens bedömning

Eftersom demokratiuppdraget idag ligger på kommunstyrelsen föreslår styrgruppen för
översynen att ansvaret för ungdomsinflytandet framgent placeras där. Sektor kultur- och fritid
delar den bedömningen.

I dialog behöver en ”uppsortering” av arbetsuppgifter ske mellan kommunstyrelsen och
KoF/öppen ungdom. Uppdraget att i kontakt med ungdomar lotsa till olika aktiviteter och
kunskaper, samt till möjligheter att påverka i sin kommun ligger naturligt på öppen ungdom.
Att administrera och utveckla fora för ungdomsdemokrati ligger naturligt på
kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen

Förnyat ställningstagande i projektet DTCC ”Digital Twin Cities

Centre”

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta samarbetet inom projektet Digital Twin Cities Centre

(DTCC).

Sammanfattning

Ale kommun är sedan 2021 med i projektet DTCC (Digital Twin Cities Centre) som leds av

Chalmers och finansieras via Vinnova. Enligt tidigare beslut ska kommunstyrelsen årligen

göra ett förnyat ställningstagande om fortsatt deltagande.

Daniela Ölmunger Maria Palm

Avdelningschef Utvecklingsledare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-01

Beslutet skickas till

För vidare hantering: maria.palm@ale.se

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-16, KS § 67 att ansöka om deltagande i projektet
Digital Twin Cities Centre, DTCC, samt att årligen göra ett förnyat ställningstagande. Under
år 2021 har fokus varit att öka kunskapen internt, samt att identifiera möjliga case för
kommunen att applicera tekniken på.

Projektet DTCC bidrar med kunskap och nya sätt för att visa hur olika åtgärder för
bebyggelse kan påverka samhället och samhällsfunktioner. I förlängningen kan digitala
miljöer, på ett pedagogiskt vis, beskriva hur olika utformningar av samhällsmiljön kommer att
påverka människors närmiljö och livsvillkor. Det kan till exempel handla om infrastruktur,
ledningsdragningar under mark, solbelysta fasader, klimatanpassningar eller
dagvattenhantering. Förtätning av boendemiljöer gör att ledningsnätet under mark byggs ut
och kunskap om vad som döljs under markytan behöver utvecklas och förbättras.

Göta älvdalen är ett av landets mest känsliga områden för skred samtidigt som det döljer sig

förorenad mark inom området. Ett ras efter älven kan i värsta fall påverka bebyggelsen och

boenden samt göra att föroreningar kommer ut i älven som också är dricksvattentäkt för

Göteborg.

Genom interna dialoger med framför allt sektor samhällsbyggnad och service har följande
case identifieras där dialog pågår med DTCC för hur man kan gå vidare och vilka
förutsättningar DTCC har:

 Förbättra och utveckla kunskapen om vad som finns under mark i syfte att hitta de
bästa lösningar sett till helheten. Det omfattar olika frågor som till exempel
ledningsnät, dagvatten, geologi.

 Framtida hantering av regn och översvämningar.

 Ge en bild av hur den gröna planeringen påverkar samhället, ekosystemstjänster, mark
och miljö.

 Ge en bild av hur utformning av miljöer ovan mark påverkar skredrisk och
klimatproblem.

 Ge en bild av hur bebyggelsen påverkar det termiska klimatet i den nya tätorten.

 Ge en bild av hur trafikflöden påverkar kommunen nu och i framtiden



3(3)

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

Ekonomisk bedömning

Kommunen har ett åtagande att bidra med cirka 150 arbetstimmar årligen som

medfinansiering vilken bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet för de tre sektorerna som

framför allt ingår. På sikt bedöms tekniken kunna bidra till att kommunens planeringsunderlag

stärks vilket kan bidra till att minska kostnader för beslut.

Invånarperspektiv

Samarbetet med DTCC kan förbättra möjligheter att planera och bygga mer ändamålsenliga
bostadsområden. Den fysiska miljön är ett centralt intresse för våra invånare och närmiljön
påverkar människors vardag, livskvalitet och livsmiljö. Det finns också möjlighet att använda
tekniken för att förbättra förutsättningar för mobilitet, minskad segregation och trygghet samt
att öka tillgänglighet och underlätta för alla att röra sig i samhället.

Hållbarhetsperspektivet

Användandet av digitala tvillingar förbättrar förutsättningar för ekonomisk och ekologisk
hållbarhet genom att visa på möjligheter och risker och därmed underlätta för rätt vägval. Den
sociala dimensionen är ett relativt nytt forskningsområde inom DTCC men i en nära framtid
kan tekniken användas även inom den sociala dimensionen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att samarbetet inom DTCC är ett sätt att arbeta med
samhällsutveckling och samhällsplanering som kan ge Ale kommun ny kunskap och
förbättrade förutsättningar att bygga ut samhället. Samarbetet bedöms också stärka
kommunens digitaliseringskapacitet. Ale kommun har hög inflyttning och stor efterfrågan på
bostäder och samarbetet kan bidra till att underlätta och stödja planering och byggandet av
nya områden. Ale kommun är beläget i ett skred- och raskänsligt område där användandet av
digitala tvillingar underlättar kommunens möjligheter att fatta långsiktigt hållbara beslut vid
byggnation.
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Kommunstyrelsen

Utvärdering av satsningen Kommunernas klimatlöften

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta enkätsvaret som sitt eget och översända det till

processledningen för Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

Sammanfattning

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra

Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. För

två år sedan initierade Klimat 2030 satsningen Kommunernas klimatlöften för att stötta

kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Ale kommun antog fem klimatlöften som

genomfördes 2021 och två klimatlöften som ska genomföras under 2022. Nu ska satsningen

med Kommunernas klimatlöften utvärderas och en enkät har därför skickats ut till samtliga

kommuner.

Inför att nya klimatlöften skulle antas för 2022 fick samtliga sektorer bedöma vilka löften

som var relevanta och möjliga att arbeta med framöver. Utifrån det underlag som kom in då

bedöms att samtliga områden är relevanta för Ale kommun att göra klimatsatsningar inom

framöver.

Kommunernas klimatlöften har bidragit till att driva på klimatarbetet i Ale kommun.

Kommunen har även fått stöd i form av kunskap, workshops och lärande exempel från andra

kommuner.

Daniela Ölmunger Caroline Rundlöf

Avdelningschef Energi- och klimatrådgivare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-08

Enkätsvar Kommunernas klimatlöften

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Energi- och klimatrådgivare

Ärendet

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra

Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla

kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en

fossiloberoende region. För två år sedan initierades satsningen Kommunernas klimatlöften för

att stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Ale kommun antog fem

klimatlöften som genomfördes under 2021 som handlade om klimatkrav i upphandling,

cirkulära möbler, gröna lån och utåtriktade aktiviteter kring klimat mot allmänheten. För 2022

har två klimatlöften antagits för genomförande under året som handlar om minskat matsvinn

och energieffektivisering i kommunens fastigheter.

Nu ska satsningen med Kommunernas klimatlöften utvärderas och en enkät har därför

skickats ut till samtliga kommuner. Enkäten syftar bland annat till att utvärdera om satsningen

varit till nytta för kommunernas klimatarbete, om det finns intresse av en fortsättning och i så

fall inom vilka områden.

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

Ett fortsatt arbete med klimatlöften bidrar till att driva på kommunens klimatarbete samt ge

ökad kunskap och inspiration inom relevanta områden. Klimatlöftena bidrar till att minska

utsläppen av växthusgaser och bidrar till genomförandet av kommunens Energi- och

klimatstrategi.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ale kommuns Energi- och klimatstrategi 2030 bygger på Klimat 2030. Antagande och

genomförande av klimatlöften bidrar till uppfylla målen i strategin.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

Beslutets genomförande

Energi- och klimatrådgivaren skickar in bifogat underlag.

Förvaltningens bedömning

Kommunernas klimatlöften har bidragit till att driva på klimatarbetet i Ale kommun.

Kommunen har fått stöd i form av kunskap, workshops och lärande exempel från andra

kommuner. Förvaltningen bedömer att arbetet med genomföra och följa upp kommunens

antagna klimatlöften har gjort kommunen mer medveten om hur olika insatser kan påverka

kommunens klimatavtryck vilket förvaltningen bedömer värdefullt för att bidra till

intentionen i Klimat 2030. Inför att nya klimatlöften skulle antas för 2022 fick samtliga

sektorer bedöma vilka löften som var relevanta och möjliga att arbeta med framöver. Utifrån

det underlag som kom in då bedöms att samtliga områden är relevanta för Ale kommun att

göra klimatsatsningar inom framöver. Beroende på löftets utformning och område kan de med

fördel sträcka sig över en längre tidsperiod än ett år då exempelvis lämpliga upphandlingar,

byggprojekt och liknande kanske inte alltid infaller under det aktuella året.Förvaltningen

bedömer att behovet är störst av konkreta löften, med en blandning av både beprövade och

innovativa åtgärder.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Enkät till kommuner 2022 



 
 

 
 
 

 

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...  
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen 
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har 
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende 
region.  
 
För två år sedan initierades satsningen Kommunernas klimatlöften för att 
stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Kommunerna i Västra 
Götaland antog 326 klimatlöften för 2021, varav nära 90 % genomfördes eller 
påbörjades. Inför 2022 har kommunerna antagit 426 klimatlöften.  
 
Tack för ert stora engagemang! 
 
Nu är det dags att utvärdera Kommunernas klimatlöften. Era svar på denna 
enkät blir ett viktigt underlag för hur satsningen kan komma att fortsätta samt 
hur Klimat 2030:s stöd till kommunerna utformas framöver. 
  
Enkäten består av åtta frågor som vi önskar att ni besvarar från er kommun 
med svar som är politiskt behandlade eller förankrade. Varje kommun är fri att 
avgöra hur den politiska avstämningen sker. 
  
Vi önskar att ni fyller i svaren från er kommun i vårt webbformulär.  
  
Sista dag att svara är den 31/5 2022. 
  
Med stöd av era svar utvärderas satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Klimat 2030 kommer inte att skicka ut någon ny inbjudan att anta löften i juni 
som föregående år. Under hösten kommer mer information samt resultat från 
denna enkät kommuniceras. Efter sommaren kommer även uppföljnings-
formulär för innevarande års klimatlöften skickas ut på samma sätt som 
tidigare.  
  
Stort tack på förhand! 
  
/ Processledningen Klimat 2030 
  
 

Mer information och frågor: 
Läs mer om Klimat 2030 

Läs mer om Kommunernas klimatlöften 
 

Frågor ställs till Maria Eléhn 
maria.elehn@innovatum.se tel: 0720-17 38 27 

 

https://forms.office.com/r/hqad7aTEEF
https://klimat2030.se/
https://klimat2030.se/klimatloften/
mailto:maria.elehn@innovatum.se


 
 

* Obligatorisk fråga 
 
 
1. Är er kommun intresserad av att vara med och anta klimatlöften om 

satsningen fortsätter? (Ja/Nej) * 
Svar: Ja 
 
 

2. Vilken typ av klimatlöften vill ni i så fall se? (Ettåriga/fleråriga, väl 
beprövade åtgärder/nyskapande insatser, konkreta åtgärder/löften på 
policy-nivå etc) (Fritext)  
Svar: Fleråriga löften kan vara bra för att möjliggöra arbete med exempelvis 
lämpliga upphandlingar, byggprojekt och liknande som inte alltid infaller 
rätt i tid under det aktuella året. Konkreta åtgärder och en blandning av 
beprövade och innovativa insatser är önskvärt för att skapa en variation 
beroende på hur långt kommunen har kommit inom området. 

 
 
3. Har klimatlöftena varit formulerade med en lagom hög ambitionsnivå för er 

kommun? (Ja/Nej/Delvis) * 
Svar: Ja 
 
 

4. Kommentera gärna ert svar på fråga 3. (fritext)  
Svar: 

 
 
5. I hur stor utsträckning har klimatlöftena påverkat klimatarbetet i er 

kommun? (Skala 1-6 där 1 motsvarar i mycket liten grad och 6 i mycket hög 
grad) *  
☐ 1     ☐ 2     ☐ 3     ☐ 4     5     ☐ 6 
 
 

6. Kommentera gärna ert svar på fråga 5. (fritext)  
Svar: Inom vissa områden har klimatlöftena haft stor påverkan och bidragit 
till att vi genomfört åtgärder som vi inte hade gjort annars, inom andra 
områden har det inte haft lika stor påverkan och åtgärderna hade troligtvis 
genomförts ändå. 
 

 
7. Inom vilka områden bedömer ni att behovet av klimatsatsningar är störst i 

er kommun? (flera val möjliga) * 
Transporter och resor 
Livsmedel 
Byggnation 
Fysisk planering 
Energi 
Övriga inköp, upphandlingar och investeringar 
Återbruk och cirkulära modeller 



 
 

Näringslivets omställning 
Engagemang och beteende hos invånarna  
☐ Andra typer av åtgärder och verktyg (exemplifiera gärna under fråga 8) 

 
 
 
 
 
 
 
8. Övriga synpunkter eller medskick från er kommun? (fritext)  
     Svar: 
 
 

 

 

Datum: 2022-03-23 
 
Kommun: Ale kommun 
 
Namn på dig som fyller i formuläret: Caroline Rundlöf 
 
Befattning: Energi- och klimatrådgivare 
 
E-postadress till dig som fyller i formuläret: caroline.rundlof@ale.se  
 
Beskriv den politiska förankringen: Enkätsvaret har antagits i 
kommunstyrelsen. 

mailto:caroline.rundlof@ale.se
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Sektor kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Riktlinje för intern visselblåsarfunktion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinje för intern visselblåsarfunktion med ikraftträdande

2022-06-01. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om tillägg i

kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att införa följande ny paragraf i
kommunstyrelsens reglemente med ikraftträdande 2022-06-01:

45 a §
Kommunstyrelsen ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen enligt
lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om

missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i kraft. Visselblåsarlagen innehåller

bestämmelser om ett förstärkt skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang

rapporterar om missförhållanden.

Det finns vidare bestämmelser i visselblåsarlagen om skyldighet för verksamhetsutövare att

inrätta interna rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning av missförhållanden.

Kommuner ska ha inrättat interna rapporteringskanaler senast den 17 juli 2022.

Framtagna förslag till riktlinje, Riktlinje för intern visselblåsarfunktion, reglerar hur den

interna rapporteringskanalen i kommunen ska organiseras. Riktlinjerna innehåller också en

beskrivning av förfaranden för rapportering av missförhållanden och uppföljning av

visselblåsarärenden.
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Vidare görs ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente där det framgår att kommunstyrelsen är

den nämnd som ansvarar för åtgärder i enlighet med visselblåsarlagens bestämmelser.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-21

Riktlinje för internvisselblåsarfunktion

IFM anteckning 2022-02-24 gällande visselblåsarfunktionen

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunjurist

För kännedom:

Samtliga sektorchefer

Ärendet

Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om ett förstärkt skydd för personer som i ett
arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden. Det skydd lagen ger innebär att
personen som anmäler eller personer som bistår vid anmälan inte får bli utsatta för
repressalier eller hindras från rapportering.

Enligt visselblåsarlagen är verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare skyldig att ha
interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning.
Verksamhetsutövaren ska skriftligen dokumentera sina interna rapporteringskanaler och
förfaranden. Kommuner får dela interna rapporteringskanaler och förfaranden för
rapportering och uppföljning med andra kommuner samt med kommunala bolag, stiftelser
och föreningar som också omfattas av skyldigheten att ha kanaler och förfaranden.
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Verksamhetsutövare ska utse oberoende och självständiga personer eller enheter för att ta
emot rapporter och ha kontakt med rapporterande personer, följa upp det som rapporteras och
lämna återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer. De som utses får antingen
vara anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som har anlitats för att hantera
rapporteringskanalerna.

Till följd av kraven i visselblåsarlagen har förvaltningen upprättat ett förslag till riktlinjer för
den interna rapporteringskanalen. Avsikten är kommunen och dess helägda bolag ska ha en
gemensam kanal. Efter eventuellt avtalstecknande ska även BORF få möjlighet att använda
rapporteringskanalen.

Riktlinjerna reglerar hur rapporteringskanalen ska organiseras samt en beskrivning av
förfarandet för rapportering av missförhållanden. Enligt förslaget ska visselblåsarfunktionen
bestå av kanslichef, kommunjurist och en HR-chef. Vid längre frånvaro eller semester ersätts
kanslichef av tillförordnad kanslichef och HR-chef av HR-specialist. Funktionen kan
adjungera de övriga specialistfunktioner som behövs för att utreda det rapporterade
missförhållandet, exempelvis inom områdena ekonomi och säkerhet.

Vid intressekonflikt och jäv ska utredningen av inrapporterat missförhållande och
återrapporteringen göras av en extern part. Om visselblåsarfunktionen bedömer att det rör sig
om ett visselblåsarärende och där någon av nedanstående personkategorier uttryckligen pekas
ut av visselblåsaren ska funktionen inte utreda ärendet utan lämna över det till en extern part.

- Förtroendevalda i kommunen (4 kap 1 § kommunallagen) samt de förtroendevalda som valts
av kommunen för att utföra förtroendeuppdrag t.ex. i kommunala bolag samt i stiftelser.

- Kommundirektören och övriga tjänstepersoner i kommunens ledningsgrupp

- Verkställande direktörer i kommunens helägda bolag

För att visselblåsarfunktionen ska göras tillgänglig för den personkretsen som kan rapportera
så ska den kunna nås via kommunens hemsida och intranet. Det kommer att framgå på dessa
plattformar bland annat vem som får anmäla via den interna kanalen och vad som avses med
ett missförhållande enligt visselblåsarlagens bestämmelser.

Ekonomisk bedömning

Den interna visselblåsarkanalen kommer som huvudregel att hanteras av interna resurser,

företrädesvis inom HR och kansli. I undantagsfall kan en extern part anlitas för utredning.

Det är svårt att uppskatta hur mycket utredningsresurser som behövs för att hantera

rapporterade missförhållanden. Antalet rapporter och dess omfattning är mycket svårbedömt.

En grov uppskattning är att det kan handla om några enstaka ärenden per år som ska utredas

enligt visselblåsarlagen. Det kommer dock troligtvis att vara flera påstådda missförhållanden
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som rapporteras in via visselblåsarkanalen, men som inte faller inom visselblåsarlagens

tillämpningsområde utan som får hanteras av verksamheterna.

Utöver utredningsresurserna medför visselblåsarkanalen en mindre kostnad för den tekniska

plattformen, uppskattningsvis ca 25 000 kr per år. En uppföljning av visselblåsarkanalen får

utvisa hur mycket resurser som behöver tas i anspråk. Detta kan dock komma att variera

mycket över tid.

Invånarperspektiv

Målsättningen med riktlinjerna är att uppfylla kraven i visselblåsarlagen för att förebygga och

förhindra missförhållanden i kommunens verksamheter. Riktlinjerna bidrar därmed till att

syftet med de kommunala verksamheterna uppnås, vilket är till nytta utifrån ett

invånarperspektiv.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska

kommunen inrätta en så kallad intern rapporteringskanal för missförhållanden senast den 17

juli 2022. Av lagen framgår att verksamhetsutövaren (kommunen) skriftligen ska

dokumentera sina interna rapporteringskanaler och förfaranden.

Ett förslag till riktlinje för den interna rapporteringskanalen har tagits fram. Riktlinjerna

reglerar hur rapporteringskanalen ska organiseras samt ger en beskrivning av förfarandet för

rapportering av missförhållandet. Förvaltningen bedömer att riktlinjen uppfyller de krav som

anges i visselblåsarlagen.

Förslaget till revidering av kommunstyrelsens reglemente är i enlighet med kommunallagens

bestämmelser.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Informerad enligt MBL 2022-02-24. Utdrag från protokollet bifogas som beslutsunderlag.
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Beslutets genomförande

Information om visselblåsarfunktionen kommer publiceras på kummunens hemsida och

intranät. Ett webbformulär kommer finns tillgängligt där rapporterande personer kan lämna

visselblåsningar varav de kan välja att vara anonyma gentemot funktionen.

Förvaltningens bedömning

Kommunen har ett lagkrav på sig att inrätta en intern visselblåsarfunktion. Ett förslag till

riktlinje för den interna rapporteringskanalen har tagits fram. Riktlinjerna reglerar hur

rapporteringskanalen ska organiseras samt ger en beskrivning av förfarandet för rapportering

av missförhållandet. Förvaltningen bedömer att riktlinjen uppfyller de krav som anges i

visselblåsarlagen.
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1. Inledning och syfte 
 

Riktlinjen innehåller information om hur du kan rapportera om missförhållanden av 
allmänintresse genom kommunens interna rapporteringskanal (visselblåsarfunktionen), till 
externa rapporteringskanaler samt information om vilka grundlagsskyddade fri- och rättigheter du 
har. 

 

Det finns ingen lagstadgad skyldighet att i första hand använda den interna rapporteringskanalen. 
En medarbetare kan därför välja att rapportera direkt till en behörig myndighet genom 
myndighetens externa rapporteringskanal. En medarbetare har också rätt att använda sin 
grundlagsskyddade meddelarfrihet. 

 

Syftet med riktlinjen är att beskriva den interna rapporteringskanalen för kommunen i enlighet 
med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, 
visselblåsarlagens, bestämmelser. 

 

2. Visselblåsarfunktionen 
 

Den 17 december 2021 trädde en ny lag i kraft, lag (2021:800) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden, nedan kallad visselblåsarlagen. 

 

Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om skydd för dig som rapporterar om 
missförhållanden som du har fått del av eller inhämtat i ett arbetsrelaterat sammanhang. Skyddet 
sträcker sig även till andra personer än dig som rapporterar, till exempel till dina närstående och 
till juridiska personer som du har koppling till. 

 

Skyddet innebär ansvarsfrihet för dig som rapporterar och ett förbud för verksamheten att hindra 
rapportering eller att utsätta dig för repressalier på grund av rapporteringen. För att omfattas av 
skyddet krävs att du ingår i den så kallade personkretsen. Det krävs även att rapporteringen avser 
missförhållanden som omfattas av visselblåsarlagen och att rapporteringen sker till rätt mottagare. 

 

2.1 Vad klassas som ett visselblåsarärende enligt den nya lagen? 
 

För att visselblåsarlagen ska gälla krävs att; 

1. Rapporteringen gäller ett arbetsrelaterat sammanhang 

2. Rapporteringen gäller information om missförhållanden eller ett handlande eller en 
underlåtenhet som; 

a) strider mot den särskilt utpekade unionsrätt som omfattas av visselblåsardirektivets 

tillämpningsområde, eller  

b) strider mot lag eller andra föreskrifter enligt 8 kap. regeringsformen och som genomför eller 

kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv, eller  

mailto:kommun@ale.se
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c) motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet 
för samma direktiv.  

3. Det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. 

 

2.2 Vad är ett arbetsrelaterat sammanhang? 
 

Med arbetsrelaterat sammanhang menas ditt nuvarande eller tidigare arbete, där du kan eller har 
fått del av information om missförhållanden och där du också riskerar att utsättas för repressalier 
om du rapporterar informationen. Det är ett sammanhang som du är beroende av för din 
inkomst och där du står i beroendeställning. 

 

Visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering utanför ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel 
rapportering av information som du har fått del av i egenskap av kund, klient, patient eller elev. 

 

2.3 Vad är ett missförhållande? 
 

Ett missförhållande kan vara både ett handlande och en underlåtenhet att handla. Det kan röra 
sig om ett uppsåtligt eller oaktsamt agerande eller om en olyckshändelse. Även ett försök att dölja 
missförhållanden kan vara ett handlande som omfattas av bestämmelsen. 

 

2.4 Vad betyder allmänintresse? 
 

För att en rapportering om missförhållanden ska omfattas av visselblåsarlagen krävs att det finns 
ett allmänintresse av att uppgifterna kommer fram. Som huvudregel innebär detta att det ska vara 
fråga om allvarliga missförhållanden. Det finns normalt sett inte ett allmänintresse för 
bagatellartade missförhållanden eller överträdelser av ren formaliakaraktär. 

 

För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs också att missförhållandena ska angå 
allmänheten. Normalt sett saknas allmänintresse när det gäller rapportering av personliga 
missförhållanden som enbart påverkar en enskild person. Förhållanden som enbart rör de egna 
arbets- eller anställningsförhållandena och förhållandet mellan dig själv och din arbets- eller 
uppdragsgivare, har därför normalt inte allmänintresse. 

 

I särskilda fall, när det rör sig om sådant som är helt oacceptabelt utifrån ett bredare 
samhällsperspektiv, kan det dock finnas ett allmänintresse av frågor som endast rör en enskild 
person. Detta kan till exempel vara fallet när någon utnyttjas otillbörligt som arbetskraft, när en 
person arbetar under slavliknande förhållanden eller är föremål för människohandel. Det kan 
även vara fallet om till exempel en arbetsgivare systematiskt bryter mot gällande regelverk när det 
gäller den enskilda personen. 

 

Det kan också vara så att ett missförhållande som rör ett avtal eller en annan rättshandling och 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/


Ale kommun 

SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 

212000-1439 

Telefon 

0303-70 30 00 

E-post 

kommun@ale.se 

Webb 

www.ale.se 

 

5 

  

som endast angår avtalsparterna eller de som vidtar rättshandlingen, ändå påverkar allmänheten, 
till exempel om det rör sig om korrupta handlingar. 

 

Överträdelser av lagar och andra föreskrifter, som brott med fängelse i straffskalan eller 
missförhållanden jämförliga med sådana, är i allmänhet sådana missförhållanden som det finns 
allmänintresse för och som därför kan rapporteras in till visselblåsarfunktionen. Det kan till 
exempel handla om kvalificerade överträdelser av gällande normer och föreskrifter eller så stora 
brister i övrigt i arbetsgivarens verksamhet att missförhållandet objektivt kan betraktas som 
allvarligt. Det kan även röra sig om förfaranden som strider mot allmänt vedertagna normer eller 
kan medföra allvarliga risker för något allmänt intresse, såsom exempelvis: 

 

• Kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter 

• Underlåtenhet att följa gällande föreskrifter 

• Korrupt beteende 

• Risker för liv, säkerhet och hälsa 

• Skador och risker för skador på miljön 

• Felaktigt eller obehörigt användande av allmänna tillgångar 

• Brott mot regler till skydd för fungerande marknader 

• Brott mot interna regler och principer 

• Oetiska förhållanden 

 

2.4.1 Legitimt intresse 

 

Utöver att missförhållandena ska angå allmänheten krävs också att allmänheten ska ha ett legitimt 
intresse av att missförhållandena kommer fram. Ren nyfikenhet är inte ett sådant legitimt intresse. 
Inte heller omständigheten att en verksamhet generellt drar till sig allmänhetens intresse innebär 
ett sådant missförhållande som ska anses vara av allmänintresse. Däremot kan det finnas ett 
legitimt intresse för allmänheten att missförhållanden som påverkar allmänheten kommer fram 
för att dessa ska kunna avhjälpas. Det kan också finnas ett legitimt intresse för allmänheten att bli 
upplyst om missförhållanden för att kunna vidta åtgärder och för att skydda sig. Ju mer frekventa 
och systematiska missförhållandena är desto större är allmänintresset av att missförhållandena 
avhjälps eller avbryts. 

 

2.5 Överträdelser av unionsrätten 
 

Visselblåsarfunktionen ska även användas för rapportering av överträdelser enligt viss EU-rätt. 
Det gäller framför allt den särskilt utpekade unionsrätt som omfattas av visselblåsardirektivets 
tillämpningsområde. I detta område ingår de tillämpliga unionsakterna som framgår av 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för 
personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. 
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De områden som kan rapporteras in till visselblåsarfunktionen enligt EU-direktivet är: 

• offentlig upphandling 

• finansiella tjänster 

• produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism 

• produktsäkerhet och produktöverensstämmelse 

• transportsäkerhet 

• miljöskydd 

• strålskydd och kärnsäkerhet 

• livsmedels- och fodersäkerhet 

• djurs hälsa och välbefinnande 

• folkhälsa 

• konsumentskydd 

• skydd av privatlivet och personuppgifter 

• säkerhet i nätverks- och informationssystem 

 

2.6 Visselblåsarfunktionen ska inte användas för rapportering av 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
 

Visselblåsarlagen gäller inte för rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det vill 
säga uppgifter om säkerhetskänslig verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet, eller 
uppgifter som ska ha ett säkerhetsskydd enligt internationella säkerhetsskyddsåtaganden. Det rör 
framför allt sådan säkerhetskänslig verksamhet som omfattas av sekretess enligt offentlighets- 
och sekretesslagen (OSL), eller uppgifter som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen om 
den varit tillämplig. Det kan exempelvis handla om försvarssekretess, sekretess i 
underrättelseverksamhet, utrikessekretess eller sekretess i internationella samarbeten. 

 

2.7 Personkretsen – vem kan rapportera? 
 

För att visselblåsarlagens skydd ska gälla krävs att du som anmäler ett missförhållande tillhör den 
personkrets som anges i lagen. Personkretsen är vid och omfattar både dig som arbetar inom 
offentlig sektor och privat sektor. Skyddet gäller för uppgifter du tagit del av i ett arbetsrelaterat 
sammanhang och gäller dels före det arbetsrelaterade sammanhanget har uppstått, under tiden 
det pågår, dels efter det har avslutats. 

 

Du som rapporterar måste vara en fysisk person och utöver dig skyddas även personer som har 
anknytning till dig och juridiska personer som du äger, arbetar för eller på annat sätt har en 
arbetsrelaterad anknytning till. 

 

Nedan listas de kategorier som utgör den personkrets som skyddas av visselblåsarlagen. Om du 
ingår i någon av kategorierna omfattas du alltså av lagens skydd. 
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1. Du är arbetstagare, 

2. Du gör en förfrågan om eller söker arbete, 

3. Du söker eller utför volontärarbete, 

4. Du söker eller fullgör praktik, 

5. Du står till förfogande för att utföra eller utför ett arbete under en verksamhetsutövares 
kontroll och ledning, 

6. Du är egenföretagare som söker eller utför uppdrag, 

7. Du står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltningsorgan, ledningsorgan 
eller tillsynsorgan, 

8. Du är aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksam i aktiebolaget, 

9. Du har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat 
informationen under tiden i verksamheten. 

 

Hädanefter kommer begreppet ”Rapporterande person” att användas som samlingsbegrepp för 
de personer som kan använda funktionen. Personkategorier som inte räknas upp ovan i form av 
till exempel kommuninvånare, skolelever, brukare, patienter och politiker omfattas alltså inte av 
det skydd som lagstiftningen ger vid rapportering av missförhållanden av allmänintresse. 

 

2.8 Hur ska rapportering ske? 
 

Rapportering av missförhållanden kan ske via den interna rapporteringskanalen, via en extern 
rapporteringskanal eller genom offentliggörande av uppgifterna för allmänheten, exempelvis till 
media. 

 

Om du väljer att rapportera via interna eller externa rapporteringskanaler gäller visselblåsarlagens 
skydd oavsett vilken rapporteringskanal du väljer. För att visselblåsarlagens skydd ska gälla vid 
offentliggörande av uppgifterna för allmänheten krävs att du först har rapporterat via en extern 
rapporteringskanal utan att skäliga åtgärder vidtagits. Det är dock möjligt att direkt offentliggöra 
uppgifterna om det finns en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för 
omfattande skada i miljön, eller om du har skälig anledning att anta att en extern rapportering 
skulle leda till risk för repressalier eller till att missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på 
ett effektivt sätt. 

 

Observera att det utöver visselblåsarlagens skydd även finns ett grundlagsskydd för när någon 
offentliggör eller meddelar uppgifter för publicering i ett grundlagsskyddat medium, det så kallade 
meddelarskyddet. Detta skydd har inte förändrats utan gäller fortsatt. 

 

2.9 Intern rapportering 
 

Den interna rapporteringskanalen ska hanteras av den så kallade visselblåsarfunktionen som tar 
emot rapporterade missförhållanden, utreder, återkopplar och följer upp ärendena. 
Visselblåsarfunktionen utgörs av kommunjurist, kanslichef och HR-chef. Funktionen utgörs av 
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tre roller för att kunna täcka upp vid frånvaro eller jäv. Således förutsätts det att minst två av 
rollerna handlägger och utreder varje ärende. Vid längre frånvaro eller semester ersätts kanslichef 
av tillförordnad kanslichef och HR-chef ersätts av HR-specialist. Visselblåsarfunktionen får 
adjungera de interna resurser som behövs för att kunna fullgöra sitt uppdrag, exempelvis inom 
områdena ekonomi, säkerhet och teknik. 

 

Det är visselblåsarfunktionen som avgör om ett inrapporterat missförhållande faller inom 
visselblåsarlagens tillämpningsområden eller om detta ska överlämnas till berörd sektor eller till 
en myndighet för vidare åtgärder. 

 

Visselblåsarfunktionen får överlämna ett rapporterat missförhållande till en extern part för 
utredning helt eller delvis, om visselblåsarfunktionen bedömer utredningen som alltför 
omfattande eller komplex. Detsamma gäller om utredningen kräver viss specialistkompetens som 
inte kan tillhandahållas internt. 

 

Vid intressekonflikt och jäv ska utredningen av inrapporterat missförhållande och 
återrapporteringen göras av en extern part. Om visselblåsarfunktionen bedömer att det rör sig om 
ett visselblåsarärende och där någon av nedanstående tre personkategorier uttryckligen pekas ut 
av visselblåsaren ska funktionen inte utreda ärendet utan lämna över det till en extern part. 

 

• Förtroendevalda i kommunen (4 kap 1 § kommunallagen) samt de förtroendevalda som 
valts av kommunen för att utföra förtroendeuppdrag till exempel i kommunala bolag 
samt i stiftelser. 

• Kommunchef och övriga tjänstepersoner i kommunens ledningsgrupp 

• Verkställande direktörer i kommunens helägda bolag 

 

Ett ärende ska handläggas och utredas av minst två av rollerna som utgör funktionen. Om fler än 
en roll omfattas av jäv eller frånvaro får funktionen inte utreda ärendet. I dessa fall ska 
visselblåsarfunktionen överlämna det rapporterande missförhållandet till extern part för 
utredning och återrapportering. 

 

2.10 Extern rapportering 
 

En extern rapporteringskanal gör det möjligt att slå larm till en statlig myndighet som har utsetts 
av regeringen. Den externa rapporteringskanalen ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling 
på rapporter om missförhållanden inom vissa specifika områden. Du väljer själv om du vill 
rapportera internt eller externt. Detta innebär att du kan vända dig direkt till en extern 
rapporteringskanal utan att först slå larm till den interna rapporteringskanalen. 

 

Följande myndigheter är skyldiga att ha externa rapporteringskanaler som du kan rapportera till. 
Observera att skyldigheten att inrätta dessa kanaler inte finns förrän den 17 juli 2022 vilket kan 
innebära att vissa av nedanstående myndigheter ännu inte har sådana på plats. 
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• Arbetsmiljöverket 

• Boverket 

• Elsäkerhetsverket 

• Ekobrottsmyndigheten 

• Fastighetsmäklarinspektionen 

• Finansinspektionen 

• Folkhälsomyndigheten 

• Havs- och vattenmyndigheten 

• Integritetsskyddsmyndigheten 

• Inspektionen för strategiska produkter 

• Inspektionen för vård och omsorg 

• Kemikalieinspektionen 

• Konsumentverket 

• Konkurrensverket 

• Livsmedelsverket 

• Läkemedelsverket 

• Länsstyrelserna 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

• Naturvårdsverket 

• Post- och telestyrelsen 

• Regeringskansliet 

• Revisorsinspektionen 

• Skatteverket 

• Skogsstyrelsen 

• Spelinspektionen 

• Statens energimyndighet 

• Statens jordbruksverk 

• Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

• Strålsäkerhetsmyndigheten 

• Transportstyrelsen 

 

Den externa rapporteringen kan också ske till någon av EU:s institutioner, organ eller byråer. 

 

2.11 Offentliggörande 
 

Offentliggörande innebär att information om missförhållanden görs tillgänglig för allmänheten. 
Det kan göras på flera olika sätt, till exempel genom att uppgifter lämnas till någon annan för 
publicering, exempelvis en journalist. Informationen kan också göras tillgänglig för allmänheten 
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genom att uppgifter lämnas till aktörer som kan bidra till att uppgiften får spridning, till exempel 
miljöorganisationer, folkvalda personer, och andra ideella sammanslutningar. Ett offentliggörande 
kan även innebära att du själv publicerar uppgifterna i något medium som är tillgängligt för 
allmänheten, till exempel sociala medier. 

 

För att visselblåsarlagens skydd ska gälla vid offentliggörande av uppgifterna för allmänheten 
krävs att du först har rapporterat via en extern rapporteringskanal utan att skäliga åtgärder 
vidtagits. Det är dock möjligt att direkt offentliggöra uppgifterna om det finns en överhängande 
eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön, eller om du har 
skälig anledning att anta att en extern rapportering skulle leda till risk för repressalier eller till att 
missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på ett effektivt sätt. 

 

3. Sekretess 
 

Den person som rapporterar via rapporteringskanalen har ett sekretesskydd för sin identitet. 
Även andra personers identitet kan skyddas av sekretessen, till exempel vittnen och den som 
rapporten gäller. 

 

Varje organisation som tar emot visselblåsningar ska utse särskilda personer eller enheter som är 
behöriga att ta emot och utreda de rapporter som kommer in via rapporteringskanalen. Som 
utgångspunkt är det bara dessa personer som har tillgång till de uppgifter som du rapporterar. 
För att det som rapporteras ska kunna utredas och åtgärdas kan dock uppgifter lämnas vidare 
inom organisationen eller till andra myndigheter. Det innebär att din och andra personers 
identitet kan avslöjas för andra, exempelvis för polisen om det behövs för att utreda ett brott. Det 
är dock bara uppgifter som är helt nödvändiga för att kunna vidta åtgärder som får lämnas vidare. 

 

4. Meddelarskyddet 
 

Redan idag finns regler som skyddar arbetstagare som slår larm. Dessa regler innebär att 
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden har skydd mot repressalier från 
arbetsgivaren. Den som är anställd inom offentlig sektor har ett särskilt långtgående skydd genom 
meddelarskyddet som regleras i grundlag. 

 

Meddelarskyddet innebär att var och en har en meddelarfrihet, det vill säga en rätt att ta kontakt 
med ett grundlagsskyddat medium, exempelvis massmedia, en journalist eller en författare, för att 
lämna uppgifter för publicering. Skyddet gäller med vissa undantag som framgår av 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den som lämnar uppgifter har rätt att 
vara anonym, och mottagaren av uppgifterna har tystnadsplikt vad gäller den anmälande 
personens identitet. Meddelarskyddet innebär även att myndigheter och andra allmänna organ 
inte får efterforska vem som lämnat uppgifterna (efterforskningsförbud). Det innebär också att 
myndigheten inte får vidta några negativa åtgärder för anmälaren på grund av att denne har 
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använt meddelarfriheten (repressalieförbud). 

 

Utöver meddelarskyddet gäller även anskaffarfriheten som innebär att var och en har rätt att 
anskaffa uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst för att offentliggöra dem i ett 
grundlagsskyddat medium eller för att lämna uppgifter med stöd av meddelarfriheten. Skyddet 
gäller med vissa undantag som framgår av tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. 

 

4.1 Visselblåsarlagens förhållande till meddelarskyddet 
 

Visselblåsarlagens skydd förändrar inte det skydd som redan finns idag, utan kompletterar det. 
Detta innebär bland annat att meddelarskyddet kommer att löpa parallellt med visselblåsarlagen. 
Det kommer alltså även fortsättningsvis att vara möjligt för anställda inom offentlig sektor att i 
publiceringssyfte gå direkt till journalister med bland annat uppgifter om oegentligheter. 

 

5. Repressalieförbudet 
 

Den som rapporterar om ett missförhållande av allmänt intresse får inte göras ansvarig för att ha 
åsidosatt sin tystnadsplikt under förutsättning att den rapporterande personen hade skälig 
anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det 
rapporterade missförhållandet. Denna ansvarsfrihet gäller dock inte undantagslöst. Medarbetaren 
omfattas inte av skydd i form av ansvarsfrihet om denne åsidosätter den tystnadsplikt som gäller 
för uppgifter av kvalificerad sekretess. Inte heller gäller skydd i form av ansvarsfrihet om 
medarbetaren lämnar ut handlingar eller om medarbetaren genom rapporterandet gör sig skyldig 
till brott. 

 

Verksamhetsutövaren får i sin tur varken hindra eller försöka hindra rapportering. 
Verksamhetsutövaren får inte heller på grund av rapporteringen vidta någon form av repressalie 
mot den rapporterande personen. Skyddet mot repressalier gäller också andra personer som har 
bistått den medarbetare som har rapporterat om missförhållandet. Hit inräknas bland annat 
förtroendevalda och skyddsombud, anhöriga och kollegor. 

 

Med repressalier menas en åtgärd eller underlåtenhet som verksamhetsutövaren vidtar på grund 
av medarbetarens rapportering. Repressalie är ett brett begrepp som kan omfatta många olika 
saker som är negativa för medarbetaren. En repressalie kan till exempel vara att medarbetaren 
riskerar att utsättas för uppsägning, utebliven befordran eller förändrade arbetsuppgifter. 
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6. Organisation och roller 
 

Visselblåsarfunktionen är placerad under kommunstyrelsen. Rapportering kan ske skriftligen, 
muntligen eller genom att medarbetaren bokar ett fysiskt möte. Den muntliga 
rapporteringslösningen tillhandahålls genom att telefonnummer till visselblåsarfunktionen görs 
tillgänglig på kommunens intranät och på ale.se, alternativt att den som önskar rapportera 
kontaktar kommunens telefonväxel och blir kopplad till funktionen. Fysiskt möte bokas in 
genom att medarbetaren tar kontakt med funktionen antingen skriftligen eller muntligen. Den 
skriftliga rapporteringslösningen tillhandahålls genom ett webbformulär som finns tillgängligt på 
ale.se. Du kommer kan välja att vara anonym i formuläret vilket innebär att du kommer vara 
anonym gentemot visselblåsarfunktionen och kommunen. 

 

Den interna rapporteringsfunktionen utgörs av rollerna kanslichef, HR-chef och kommunjurist. 
Dessa ansvarar gemensamt för mottagande av inkomna anmälningar och beslutar om fortsatt 
hantering av dessa ärenden. Vid förfall för någon av dessa tjänstepersoner, eller då någon av 
rollerna inte kan delta i handläggningen på grund av att ärendet har sådan anknytning till 
tjänstepersonen själv att det inte är lämpligt kan två av nämnda funktioner gemensamt ansvara 
för värdering av inkommen anmälan. 

 

Funktionens tekniska och organisatoriska lösningar syftar till att begränsa tillgången till den 
information som har inkommit. Behörighetsstyrning sker så att endast ett fåtal utsedda roller har 
åtkomst till uppgifterna. 

 

För inkomna rapporter görs först en bedömning om de faller inom visselblåsarfunktionens syfte, 
och om anmälan bedöms avse en sådan fråga påbörjas ett uppföljningsärende. 
Visselblåsarfunktionen gör bedömningen om extern hjälp behöver anlitas för att genomföra hela 
eller delar av utredningen. 

 

Den rapporterande personen kommer senast sju dagar efter rapportens inlämnande få en 
bekräftelse på att anmälan är mottagen hos funktionen om denne inte har avsagt sig bekräftelse. 
Den rapporterande personen kommer därefter att få återkoppling i skälig omfattning från 
funktionen inom en tremånadersperiod. 

 

Utredningen syftar till att: 

• Utreda närmare vad anmälan avser 

• Värdera anmälans karaktär och allvarlighetsgrad 

• Utreda om anmälan är sakligt grundad och om behov finns av omedelbara åtgärder 

• Klargöra vilka ytterligare utredningar som kan/bör genomföras 

• Utgöra en grund för en bedömning och en rekommendation om hur ärendet bör hanteras 
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6.1 Polisanmälan 
 

Om visselblåsarfunktionen gör bedömningen att det finns misstanke om brott kommer en 
polisanmälan att göras. I dessa fall sker fortsatt utredning inom ramen för polis- och/eller 
åklagarmyndighetens arbete. 

 

6.2 Återrapportering  
 

Visselblåsarfunktionens ärenden återrapporteras årligen till kommunstyrelsen i anonymiserad 
form. Återrapporteringen ger de förtroendevalda möjlighet till insyn i funktionen samt hur 
organisation och utredningsfunktion fungerat under året. 
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IFM - informations- och förhandlingsmöte 

 

Plats Digitalt via Teams    

Datum 2022-02-24  

Tid 15.00-17.00 

Parter   För arbetsgivarparten 

   Malin Olsson, HR-chef 

   Carin Rödin Frisk, sekreterare 

    

För arbetstagarparten 

   Andreas Antelid, DIK 

   Ylva Hagman, Akavia 

   William Holm, Vision 

   Jenny Johansson, Lärarnas Riksförbund 

   Petra Johansson, Lärarförbundet 

   Rebecka Ljunggren, Naturvetarna 

   Christian Svensson, Kommunal  
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d) Rutin visselblåsare 

Kommunjurist Josefine Thorn Tuvestad, kommunjurist informerar om att den 17 

december 2021 trädde en ny lag i kraft, lag (2021:800) om skydd för personer som 

rapporterar om missförhållanden, visselblåsarlagen. Kommunen har krav på sig att 

ha en intern visselblåsarfunktion på plats i juli 2022. 

 

Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om skydd för personer som rapporterar 

om missförhållanden som personen har fått del av eller inhämtat i ett arbetsrelaterat 

sammanhang. Skyddet innebär bland annat ansvarsfrihet och ett skydd mot hind-

rande åtgärder och repressalier.  

 

För att omfattas av skyddet krävs att den rapporterande personen ingår i den så kal-

lade personkretsen. Det krävs även att rapporteringen avser missförhållanden som 

omfattas av visselblåsarlagen. 

Funktionen ska vara på plats senast den 17 juli 2022. 

 

Andreas Antelid undrar hur vanligt det är att man har funktionen internt. Enligt  

Josefine ser det lite olika ut i olika verksamheter. 

Malin Olsson påtalar det ska gälla frågor som är i allmänhetens intresse. Vid utred-

ningen kan extern hjälp behöva anlitas. 

 

MBL § 19 inför att ärendet tas vidare till politiken. 

De fackliga tycker det är en intressant fråga och ser gärna slutprodukten/rutinen, 

men ser inte att det finns något att förhandla i sakfrågan. 
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-HR.2020.487
Datum: 2022-04-20
HR-chef Malin Olsson

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

Kommunstyrelsen

Riktlinje för representation och gåvor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för representation och gåvor med ikraftträdande

2022-10-01.

Sammanfattning

Denna riktlinje fastställer kommunens förhållningsätt gällande representation och gåvor.
Representation ingår som ett naturligt led i kommunens kontakter med omvärlden. Det
innefattar all form av värdskap som utövas genom kommunens företrädare, förtroendevalda
eller anställda. Representation kan även innefatta vissa förmåner, gåvor och uppvaktning som
är riktade till de anställda på kommunen.

Kommunal verksamhet är i huvudsak finansierad med skattemedel, vilket medför särskilda
krav på restriktivitet med representationskostnader som alltid ska kännetecknas av måttfullhet
och gott omdöme.

Maria Reinholdsson Malin Olsson

Kommunchef HR-chef



2(3)

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-20

Riktlinje för representation och gåvor

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Författningssamlingen/styrdokument
HR-chef
Kommunchef

För kännedom:

Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Ärendet

Riktlinjen konkretiserar lagtexter och det förhållningssätt som gäller för representation,
personalfrämjande insatser, gåvor och uppvaktningar inom kommun (Skatteverket), samt ger
ett förtydligande av gällande lagar och förordningar. Vidare är riktlinjen grundad i policyn om
förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation
(2020.448) samt omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i kommun och de
kommunala bolagen.

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 inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.



3(3)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Remissyttrande

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

Beslutets genomförande

När riktlinjen för representation och gåvor är antagen kommer samtliga chefer inom
organisationen få en presentation av vad den står för och dess innehåll.
Riktlinjen för representation och gåvor kommer också att publiceras i HR-handboken samt på
ale.se.

Förvaltningens bedömning

Genom att anta riktlinjen utifrån ovanstående bakgrund och bifogat dokument gör sektor
kommunstyrelsen bedömningen att införandet av riktlinjen för representation och gåvor
tydliggör kommunens förhållningssätt gällande representation, personalfrämjande insatser,
gåvor och uppvaktningar inom kommun. Vidare görs ett förtydligande av gällande lagar och
förordningar, vilket är av yttersta vikt då kommunal verksamhet i huvudsak är finansierad
med skattemedel. Ytterligare medför detta särskilda krav på restriktivitet i samband med
representationskostnader, kostnader som alltid ska kännetecknas av måttfullhet och gott
omdöme.



Riktlinje för representation och
gåvor

Antagen av kommunstyrelsen: 2021–06-xx § XX
Ansvarig sektor: Kommunstyrelsen
Ikraftträdande 2021-XX-XX
Giltighetstid Gäller tills vidare
Revideras Senast fyra år efter ikraftträdande
Diarienummer XXXX

Ansvarig handläggare HR-chef, Kommunstyrelsen
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Riktlinje för representation och gåvor

- för anställda och förtroendevalda

Riktlinjen fastställer kommunens förhållningsätt gällande representation och
gåvor, samt är grundad i policyn om förtroendeskapande verksamhet, etiskt
regelverk gällande mutor, jäv och representation.

Inledning
Representation ingår som ett naturligt led i kommunens kontakter med
omvärlden. Det innefattar all form av värdskap som utövas genom kommunens
företrädare, förtroendevalda eller anställda. Representation kan även innefatta
vissa förmåner, gåvor och uppvaktning som är riktade till de anställda på
kommunen.
Kommunal verksamhet är i huvudsak finansierad med skattemedel, vilket
medför särskilda krav på restriktivitet med representationskostnader som alltid
ska kännetecknas av måttfullhet och gott omdöme.

Syfte
Syftet med de här riktlinjerna är att konkretisera lagtexter och det
förhållningssätt som gäller för representation, personalfrämjande insatser,
gåvor och uppvaktningar inom Ale kommun, samt ge ett förtydligande av
gällande lagar och förordningar.

Lagar och förordningar
Reglerna för representation utgår från vad som enligt skattelagstiftningen utgör
en avdragsgill kostnad i näringsverksamhet, men notera att kommunen kan ha
egna beloppsgränser som inte har något samband med Skatteverkets regler. För
de skattemässiga effekterna gäller alltid Skatteverkets regelverk. Inga externa
representationsgåvor får överstiga det belopp som Skatteverket anger vara en
skälig avdragsgill kostnad.

Enligt inkomstskattelagen ska löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner,
förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som
beskattningsbar intäkt, om ingenting annat anges. Huvudregeln är att alla
förmåner som erhålls på grund av en anställning ska beskattas. Representation
och vissa fall av gåvor är undantag som kan gälla för anställda och
förtroendevalda.

Omfattning

Riktlinjerna omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Ale kommun
och de kommunala bolagen.
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Representation
Representation ska kännetecknas av kommunens värdegrund, Allas lika värde,
berikande mångfald och jämställdhet. Detta gäller både den externa som
interna representationen.
För all representation gäller att:

• den som medverkar vid representation kan inte själv beslutsattestera fakturan,
det görs av överordnad chef

• representationen ska vara av rimlig omfattning
• det finns ett klart samband med den verksamhet som bedrivs
• valet av ort för representation har betydelse för bedömning om det föreligger

ett samband med den verksamhet som bedrivs
• den ska vara motiverad både i fråga om ändamålet samt tidpunkten för

representationen

 vid konferenser och dylikt ska hög restriktivitet råda vad gäller alkohol

Intern representation
Intern representation riktar sig till anställda på kommunen och avser
exempelvis personalfester, julbord, interna kurser och planeringskonferenser.
En förutsättning är att det i huvudsak handlar om interna möten, att
sammankomsten är kortvarig och tillfällig samt att det är gemensamma
måltidsarrangemang.

Intern representation bör endast förekomma när den särskilt kan motiveras med
hänsyn till verksamheten. Måttfullhet ska alltid iakttas vid interna
representationsmåltider och praxis är att kommunen inte bjuder på alkohol. I
vissa fall kan det vara skäligt att kommunen exempelvis bjuder på öl eller vin
som måltidsdryck vid större jubileum samt vid utdelning av minnesgåva.
Alkoholfria drycker ska alltid erbjudas som alternativ.

Extern representation
Extern representation riktar sig till utomstående organisationer och enskilda
personer. Dess syfte är att inleda eller utveckla relationer som är av vikt för
verksamheten, alternativt är ett led i kommunens marknadsföring och
näringslivsfrämjande åtgärder. Representationen ska alltid ha ett direkt
samband med och vara till nytta för verksamheten. Detta gäller både tidpunkt
och plats för representationen, samt de personer som representationen riktar sig
till.

Det ska som huvudregel inte vara fler deltagare från den egna organisationen
än utomstående gäster. Försiktighet ska iakttas vid återkommande
representation med en och samma person eller grupp av personer. Det får
aldrig förekomma extern representation i samband med pågående upphandling
eller myndighetsutövning.
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Personalfrämjande insatser
Personalfrämjande insatser avser ett mindre värde som inte är en direkt
ersättning för utfört arbete, utan syftar till att skapa trivsel i arbetet.
Exempelvis enklare förtäring som kaffe/te med bulle, fruktkorg och
friskvårdande aktivitet. Enklare förtäring på arbetsplatsen som är
verksamhetsrelaterade kostnader ska inte bokföras som representation.
En personalfrämjande insats ska ha följande kriterier uppfyllda:

• ska vara av mindre värde

• ska tillhandahållas på arbetsplatsen

• ska rikta sig till hela personalgruppen

• ska inte gå att bytas ut mot kontant ersättning

Gåvor och uppvaktning
Gåvor som ges bort bör i så stor utsträckning som möjligt ha en tydlig koppling
till Ale kommun. Gåvor delas in i tre kategorier: reklamgåvor,
representationsgåvor och gåvor till anställda. Uppvaktning, är en form av
personalvårdsförmån, som förtydligas längre ner.

Reklamgåvor
Med reklamgåvor avses artiklar utan personlig karaktär och av ett
förhållandevis obetydligt värde, exempelvis presentartiklar. Gåvor av det här
slaget bör vara försedda med Ale kommuns namn eller logga.

Representationsgåvor
Representationsgåvor är avsedda att bidra till goda förbindelser med andra
organisationer och ska ha ett omedelbart samband med verksamheten. Vid
studiebesök eller liknande hos andra kommuner och organisationer får gåvor
förekomma som tack för visad gästfrihet.
Generellt sett ska inte gåvor från externa affärskontakter tas emot.
Anställda/förtroendevalda kan dock i vissa fall ta emot gåvor från exempelvis
brukare eller deras anhöriga om gåvan har ett ringa värde och riktar sig till en
grupp anställda, som exempelvis tårtor eller en chokladkartong. Kontanter får
aldrig tas emot.

Gåvor från arbetsgivaren till anställda/förtroendevalda
Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Det finns dock ett
par undantag som kommer att redovisas här. Inkomstskattelagens regler utgör
den övre gränsen för värdet av en sådan gåva, med undantag för olika
minnesgåvor där Ale kommun har en lägre gräns. Kommunstyrelsen beslutar
om eventuella förändringar av minnesgåvornas beloppsgräns. Gåvor i form av
pengar eller presentkort som kan lösas in till pengar får inte förekomma.
Enligt skattereglerna är en minnesgåva till en anställd endast skattefri vid ett
tillfälle, utöver när den anställda avslutar sin anställning efter minst sex års
anställning. En anställd kan endast få två skattefria minnesgåvor under
anställningstiden.



5

Ale kommun har följande skattefria gåvor som får ges till
anställda/förtroendevalda*:

Gratifikation Gåvan gäller för månadsanställda med minst 50%
tjänstgöringsgrad och ges till anställda vars anställning
uppgår till 25 år.

Pensionsgåva Gåva erbjuds varaktigt anställd medarbetare som går i
pension, med minst tio års anställning i följd.
Pensionsgåvan hanteras centralt och regleras i upphandlat
avtal

Julgåva Kommunen ger anställda en centralt inköpt julgåva till ett
belopp som kan kompletteras med en aktivitet. Ale
kommun följer den beloppsgräns som årligen fastställs av
Skatteverket.

*Ale kommun upphandlar gåvorna centralt i enlighet med Lagen om offentlig upphandling
(LOU) vilket innebär att inköpsvärdet blir lägre än marknadsvärdet. Värdet ska därför inte vara
högre än 50 procent av det skattefria belopp inklusive moms som Skatteverket anger för
aktuellt år.

Uppvaktning av anställda/förtroendevalda
Uppvaktning i form av kaffe, tårta och blommor av mindre värde räknas som
personalvårdsförmån och är därför skattefri för den anställde. Uppvaktningen
ska dock alltid vara av karaktären en symbolisk gest. Förmånen måste även
rikta sig till hela personalgruppen.

Uppvaktning sker vid följande tillfällen i Ale kommun:

Anställd som avslutar sin
anställning

Uppvaktningar med en centralt
framtagen minnessak:

 Anställd som slutar efter minst 12
månaders sammanhängande
anställning

Högtidsdagar** Uppvaktningar med blommor, fika
eller motsvarande:

 Högtidsdag (50 år)

 Frånträde av mandat

Anställd som avslutar sin anställning
eller vid pensionsavgång med mindre
än 10 års anställning. Detta förutsätter
en anställningstid om minst 12
månader.

Sjukdom Arbetsgivaren får ge blommor av ett
mindre värde vid
anställdas/förtroendevaldas längre tids
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frånvaro till följd av sjukdom eller
liknande.

Dödsfall Vid medarbetares dödsfall kan och bör
arbetsgivaren efter avstämning med
anhöriga bekosta en dödsannons och
krans eller blommor.

**Ale kommuns uppvaktning av anställda skall hanteras likvärdigt. Uppvaktningen hålls
därför inom enheten.

Uppföljning
Uppföljning av riktlinjens efterlevnad sker i det löpande internkontrollarbetet.
Det blir då en kontinuerlig uppföljning där godkännande av
representationskostnader alltid görs av annan än den som deltagit i
representationen.

Avsteg från ovanstående riktlinje kan innebära ett personligt betalningsansvar
och arbetsrättsliga konsekvenser.

Avsteg från denna riktlinje kan även innebära att både medarbetaren och Ale
kommun blir skattskyldiga.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.215
Datum: 2022-04-21
Kommunchef Maria Reinholdsson

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

Kommunstyrelsen

Riktlinje för internationellt samarbete

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för internationellt samarbete

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva Internationell policy

KS 2016.82.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Ale kommun har sedan 2016 en policy avseende internationellt samarbete i form av nätverk,

internationellt hel- eller delfinansierade projekt mm som ICLD, Sida och EU. Policyn föreslås

ersättas med en riktlinje som beslutas av kommunstyrelsen.

Maria Reinholdsson

Kommunchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-21

Riktlinje för internationellt samarbete

Internationell policy KS 2016.82
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Registrator Kommunstyrelsen
Kommunchef
Avdelningschef SOU

För kännedom:

Alla nämnder

Ärendet

Ale kommun har en Internationell policy av äldre modell. För att skapa en struktur för

internationellt samarbete som enkelt kan anpassas när världsläget förändras föreslås en

riktlinje beslutad av kommunstyrelsen.

Ekonomisk bedömning

Internationellt samarbete kan möjliggöra medfinansiering och kunskap i utveckling av

kommunal verksamhet. Den ekonomiska påverkar beror på hur kommunen använder det

internationella samarbetet utifrån underlag inför beslut med tydligt syfte och mål samt

uppföljning och resultatanalys.

Invånarperspektiv

Verksamhetsutveckling, effektivisering och innovation är väsentliga delar av ordinarie

verksamheten. Omvärldsförändringar har påverkan på Sverige och Ale. Ett väl avvägt

internationellt samarbete kan möjliggöra en utveckling av verksamheterna till fördel för

invånare.

Hållbarhetsperspektivet

Sverige är ett av de länder som antagit FNs Agenda 2030 för en mer hållbar värld. Arbetet

med de globala målen pågår både lokalt och internationellt. Kunskaper och samarbete inom

bland annat EU är en väg att nå målen i Agenda 2030.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Enligt kommunens riktlinje för styrdokument ska kommunfullmäktige besluta om ärenden

rörande grundläggande styrning samt visionära styrdokument. KOmmunstyrelsen ansvarar för

tillämpande dokument som riktlinjer och regler.

Remissyttrande

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

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Riktlinjen ska delges alla nämnder och sektorer samt publiceras i kommunens

författningssamling.

Förvaltningens bedömning

Kommunens styrdokument bör regelbundet ses över utifrån relevans och tillämpbarhet. Det

internationella samarbetet är en del av Sveriges medlemskap i EU samt andra världssamfund.

Ett väl använt samarbete kan ge kommunen resurser att genomföra utveckling och förändring

som gynnar organisation och samhälle. Det är av vikt att samtidigt ha tydliga regler för mål,

syfte och uppföljning då internationellt arbete också är resurskrävande.



Riktlinjer för internationellt
samarbete

Antagen av kommunstyrelsen datum § XX
Ansvarig sektor: Kommunstyrelsen
Ikraftträdande 2022-06-01
Giltighetstid Gäller tills vidare
Revideras Senast fyra år efter ikraftträdande
Diarienummer KS.2022.215

Ansvarig handläggare Kommunchef, Kommunstyrelsen



Riktlinje för internationellt
samarbete
Inledning och syfte

Internationellt samarbete är ett verktyg som kan bidra med kunskap,
inspiration, erfarenhet och ekonomiska resurser i utvecklingen av Ale
kommuns verksamheter. Samarbetet följer svenska regeringens utrikespolitik.

Ale kommuns internationella arbete ska stödja kommunfullmäktiges och
styrelses/nämnders mål och prioriteringar.

De övergripande målen för Ale kommuns internationella arbete är:

- Verksamhetsutveckling

- Främja internationellt utbyte för barn och unga

- Möjliggöra extern finansiering vid utvecklingsprojekt

Definition

Med internationellt samarbete avses kommunens arbete med internationella
organisationer och nätverk samt projekt och samarbeten med finansiering från till
exempel EU, Sida och ICLD, som pågår över tid.

Beslut

Beslut om deltagande i internationellt samarbete fattas av berörd nämnd.
Underlaget inför beslut om deltagande i internationellt samarbete ska
innehålla;

- Kartläggning av behov/utvecklingsområde

- Förväntade effekter

- Nyckeltal eller effekter som kan följas över tid

- Former för utvärdering

- Resursåtgång

Finansiering

De aktiviteter som genomförs är delar av ordinarie verksamhet och ansvaret för
hantering av EU- och internationella projekt ska därför integreras med
respektive förvaltningsdel i budget och verksamhetsplan.

Uppföljning

Varje nämnd är ansvarig att redovisa sitt internationella arbete årligen.

Uppföljning ska redovisa hur det internationella arbetet bidragit till

verksamhetsutveckling samt resursåtgång.
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Sektor kommunstyrelsen  

Diarienummer: KS.2016.82  
Datum: 2017-03-02  

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post 
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-33 00 00 kommun@ale.se  www.ale.se 
 

Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas  
Tel: 0303-330355  
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se  
  

 

Internationell policy för Ale kommun  

 

Inledning 

Vi blir alltmer beroende av vår omvärld. Sambanden mellan den lokala-regionala och den globala 
världen blir allt tydligare. Kunskap om globaliseringens förutsättningar och hur de påverkar Ale 
kommun och våra egna möjligheter till utveckling är viktig. Det sker stora förändringar och 
omfördelning av människor - dels på grund av rörlighet inom arbete, studier och relationer, dels på 
grund av flykt från krig, fattigdom och ohållbara livsvillkor. Genom sociala medier sker ett oerhört 
snabbt och globalt utbyte av information som radikalt kan förändra den internationella kartan. 

Visionen för Ales internationella arbete tar sin utgångspunkt i visionen - Lätt att leva. Det ska vara 
lätt att leva oavsett bakgrund, tillhörighet till kultur och religion. Internationell kompetens ska öka 
toleransen och förståelsen människor emellan. Det internationella arbetet ska medverka till att 
skapa ett hållbart samhälle inom de tre hållbarhetsdimensionerna - ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. 

Syfte 

Policyn ska bidra till att nå kommunens vision och strategiska målsättningar. Ale kommuns 
internationella arbete ska stödja aktuella politiska mål och prioriteringar. 

Övergripande mål 

De övergripande målen för Ale kommuns internationella arbete är att: 

• Bidra till utvecklingen av lokal demokrati. 

• Medverka så att hållbar tillväxt för Ales invånare och näringsliv stimuleras. 

• Utveckla det kommunala partnerskapet med SIDA/ICLD samt andra strategiska projekt 
inom ICLD. 

• Främja internationellt utbyte för barn, unga och medarbetare i syfte att främja ett 
mångkulturellt perspektiv och motverka främlingsfientliga krafter. 

• Möjliggöra en extern finansiering vid större utvecklingsprojekt, främst inom ramen för 
EU:s strukturfonder och program. 
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Internationellt arbete 

Med internationellt arbete avses främst: 

• Nätverksbyggande och internationella utbyten. 

• Medlemskap i internationella nätverk och organisationer. 

• Projektsamarbete med andra städer/kommuner och regioner, t.ex medfinansiering genom 
EU:s fonder och program. 

• Strategiska partnerskap. 

• Kontakter via digitala kanaler. 

 

Organisering och ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen ansvarar för organiseringen av det internationella arbetet. 

Uppföljning  

Varje nämnd är ansvarig att årligen redovisa sitt internationella arbete. 

Den internationella policyn gäller tills vidare. Policyn ska följas upp varje mandatperiod och vid 
behov revideras. 
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Kommunstyrelsen

Revisionsrapport 2021 - Uppföljning granskning av

brandskyddsarbetet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna svaret och skicka det till kommunrevisionen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I syfte att bedöma vilka åtgärder kommunstyrelsen och socialnämnden har vidtagit utefter

rekommendationerna i granskning av brandskyddet 2018, inkom under hösten 2021 på

uppdrag av kommunrevisionen uppföljande granskning genom Ernst and Young. Sektor

kommunstyrelsen besvarade frågorna kring det utvecklingsarbete som bedrivs gällande

brandskyddet och det fortsatta arbetet med rekommendationerna i granskningen. Efter

kommunrevisionen antagit sammanställningen anser de att det återstår två rekommendationer

som bör säkerställas. Dels att brandskyddet följs upp och återrapporteras till kommunstyrelse,

dels att utvärdera och följa upp och ta fram underlag för hur den övergripande styrningen av

brandskyddsarbetet ska stärkas.

Kommunrevisionen vill ha svar på följande frågor:

· Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som

redovisas i rapporten?

· När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras det att vara
genomförda?

· Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra
beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten.

Sektor kommunstyrelsen har under 2021 bedrivit ett utvecklingsarbete som innefattar
utbildningsinsats i att stärka alla sektorers systematiska brandskyddsarbete. Detta
utvecklingsarbete kommer fortgå under 2022. Säkerhetssamordnare på sektor
kommunstyrelsen avser att vid årsskiftet varje år få sektorernas årssammaställning på det
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systematiska brandskyddsarbetet som redovisas till respektive nämnd. Säkerhetssamordnare
sammanställer och redovisar därefter till kommunstyrelsen i februari nästkommande år.

William Försth Angelika Radde

Säkerhetschef Säkerhetssamordnare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-21

Revisionsrapport 2021 - Uppföljande granskning av brandskyddsarbetet 2018 Ale kommun

Skrivelse från kommunrevisionen Revisionsrapport - Uppföljande granskning av

brandskyddsarbetet.

Svar till kommunrevisorerna

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunrevisionen

För kännedom:

Säkerhetssamordnare

Ärendet

2018 utfördes granskning av det systematiska brandskyddsarbetet på fyra olika boenden i Ale

kommun, på uppdrag av kommunrevisionen genom revisorer på KPMG. Resultatet påvisade

brister i det systematiska brandskyddet och gav dåvarande omsorg-och

arbetsmarknadsnämnden samt kommunstyrelsen rekommendationer för vidare arbete med att

förbättra brandskyddet. Under hösten 2021 inkom Ernst and Young på uppdrag av

kommunrevisionen med en uppföljande granskning på brandskyddsarbetet för att se om de

givna rekommendationerna har omhändertagits sedan revisionen 2018. Sektor

kommunstyrelsen fick genom intervju och mail svara på ett antal frågor. I december 2021
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inkom Revisionsrapport-Uppföljande granskning av brandskyddsarbetet från

kommunrevisionen som gjort bedömning att merparten av ställda rekommendationer

åtgärdats, två rekommendationer kvarstår. Dels att brandskyddet följs upp och återrapporteras

till kommunstyrelsen, samt att utvärdera och följa upp och ta fram underlag för hur den

övergripande styrningen av brandskyddsarbetet ska stärkas.

Kommunrevisionen vill ha svar på följande frågor av kommunstyrelsen:

· Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som

redovisas i rapporten?

· När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras det att vara
genomförda?

· Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra
beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten.

Utöver de tidigare redovisade åtgärderna kommer sektor kommunstyrelse i sin
utbildningsinsats ytterligare förtydliga vikten av att verksamheterna dokumenterar sitt
systematiska brandskyddsarbetet samt rapporterar brandtillbud i syfte till att sektorerna ska få
en överskådlig bild av brandskyddsarbetet och deras utvecklingsområden och samtidigt få ett
korrekt underlag till sammanställning och årsredovisning till nämnderna och
kommunstyrelsen. Säkerhetssamordnare på säkerhetsenheten ansvarar för att sammanställa
sektorernas årsredovisning på det systematiska brandskyddsarbetet och därefter redovisa för
Kommunstyrelsen i februari månad varje år.

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

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) framkommer kommunens skyldigheter

för att minska olyckor och dess konsekvenser. Däribland finner man även beskrivet ansvaret

som kommunen innehar inom brandskyddet. Ale kommun har också en fastslagen

Brandskyddspolicy som beskriver målen för det systematiska brandskyddsarbetet. Ett av
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målen är kontinuerlig uppföljning och utveckling av det systematiska brandskyddsarbetet.

Även i Bestämmelser-Systematiskt brandskyddsarbete i Ale kommun beskrivs det hur

sektorerna skall på ett organiserat sätt planera, utbilda, öva, dokumentera, sammanställa och

följa upp brandskyddet i sina verksamheter med stöd av SBA pärmen. Till verksamheternas

stöd finns även SBA handboken.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Genom att sektor kommunstyrelse begär in sektorernas årssammanställning av

brandskyddsarbetet och därefter sammanställer och presenterar årsredovisning för

kommunstyrelsen, anser sektor kommunstyrelsen att det systematiska brandskyddsarbetets

avvikelser och förbättringsområden kontinuerligt kan följas upp.



Till: 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

För kännedom till: 

Kommunfullmäktiges presidium 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
brandskyddsarbetet 
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 13 december 2021 antagit bifogad revis
ionsrapport. Den uppföljande granskningens syfte har varit att bedöma hur kommun
styrelsen och socialnämnden har arbetat vidare utifrån tidigare granskningens rekom
mendationer samt kommunstyrelsens och socialnämndens svar på granskningen. 

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och social
nämnden har vidtagit åtgärder utifrån merparten av ställda rekommendationer. Vi 
noterar att arbete pågår kopplat till flera av rekommendationerna. De 
rekommendationer som kvarstår är: 

• Säkerställa att brandskyddet följs upp och återrapporteras årligen till 
kommunstyrelsen samt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (nuvarande 
socialnämnden). 

• Utvärdera och följa upp samtliga de rapporterade avvikelserna under en 
sexmånadersperiod i syfte att ta fram underlag för hur den övergripande 
styrningen av brandskyddsarbetet ska stärkas. 

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 13 mars 2022 erhålla 
svar från kommunstyrelsen och socialnämnden på nedan frågeställningar med 
anledning av granskningen. 

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekom
mendationer som redovisas i rapporten? 

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att 
vara genomförda? 

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att 
genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som 
redovisas i rapporten? 

För revisorerna i Ale kommun den 13 december 2021 

J'~ ~aJ ~ L_o 
Irene Hellekant Daniel Höglund 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Revisionen har under 2018 genomfört en granskning av brandskyddsarbetet. Revisionen 

bedömde att kommunstyrelse och omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (nuvarande 

socialnämnd) inte hade säkerställt ett skäligt brandskydd enligt de krav som ställs i lagstiftning 

och förordning. Granskningen resulterade i flertalet rekommendationer vilka ansvarig styrelse 

och nämnd bör vidta åtgärder utifrån.  

Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna i Ale kommun i samband med sin risk- och 

väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med 

anledning av revisionens tidigare rekommendationer och iakttagelser. Ansvarsgrunder som är 

aktuella i denna granskning är bland annat risker för bristande styrning, uppföljning och 

kontroll.  

1.2. Syfte  

Syftet med uppföljningen av 2018 års granskning är att bedöma hur kommunstyrelsen och 

socialnämnden har arbetat vidare utifrån revisionsrapporternas rekommendationer samt 

kommunstyrelsens och nämndens svar på rapporten.   

Utifrån syftet ställs följande revisionsfrågor:  

► Vilka åtgärder har kommunstyrelse/nämnd vidtagit sedan granskningen?  

► Har åtgärderna resulterat i att tidigare brist är avhjälpt? 

1.3. Metod 

Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier, skriftliga frågeställningar och 

kompletterande intervjuer med tjänstepersoner. Sektor kommunstyrelse och sektor 

socialtjänst har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. Information rörande dokumentation 

och intervjupersoner finns i bilaga 1.  

1.4. Avgränsning 

Uppföljningen begränsas till granskningen av brandskydd som revisionen genomförde under 

2018. 
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2. Granskning av brandskyddsarbetet  

Syftet med granskningen 2018 var att bedöma om kommunstyrelsen samt omsorgs- och 

arbetsmarknadsnämnden (nuvarande socialnämnden) följde gällande lagar, riktlinjer och 

rutiner kring brandskydd. Granskningens sammanfattande bedömning var att kommun-

styrelsen samt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden genom styrning och uppföljning inte 

hade säkerställt ett skäligt brandskydd enligt de krav som ställs i lagstiftning och förordning.  

Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen samt omsorgs- och 

arbetsmarknadsnämnden att:  

► Säkerställa att brandskyddet följs upp och återrapporteras årligen till kommunstyrelsen 

samt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. 

► Tillse att roll- och ansvarsfördelningen inom ramen för systematiskt brandskydds-

arbete tydliggörs i reglemente och delegationsordning. 

► Tillse att samtliga brandskyddsombud vid nämndens verksamheter har enhetliga 

rutiner i syfte att säkerställa ett systematiskt brandskyddsarbete. 

► Utvärdera och följa upp samtliga de rapporterade avvikelserna under en sexmånaders-

period i syfte att ta fram underlag för hur den övergripande styrningen av brandskydds-

arbetet ska stärkas. 

2.1. Uppföljning av vidtagna åtgärder per rekommendation  

Nedan beskrivs för varje rekommendation kommunstyrelsens och omsorgs- och 

arbetsmarknadsnämndens svar på granskningen 2018 samt vidtagna åtgärder.  

 

2.1.1. Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet  

I granskningen 2018 framgick att det saknades återrapportering och uppföljning av det 

systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det gällde både kommunens brandskyddspolicy 

med mål och brandskyddsarbetet på kommunens boenden vilket skulle rapporteras till 

kommunstyrelsen samt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Avsaknad av uppföljning 

medförde bristande styrning och kontroll.   

[Rekommendation 1: Säkerställa att brandskyddet följs upp och återrapporteras årligen till 

kommunstyrelsen samt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden]  

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2018-10-10) framfördes att bestämmelser och 

rutiner kring uppföljning och återrapportering fanns framtagna, men inte efterlevdes i 

tillräcklig utsträckning. Kommunstyrelsen uppgav att förvaltningen kommit med förslag 

på åtgärder som innefattade utbildning och utvecklade rutiner.  

► I omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens svar på rapporten (2018-09-21) uppgavs att 

brandskyddspolicyn i sin helhet inte hade följts upp. Däremot hade delar av 

brandskyddsarbetet följts upp vid årlig uppföljning av Handlingsprogram enligt lag om 

skydd mot olyckor och lag om extraordinär händelse. Uppföljningen av programmet 

hade dock inte fungerat de senaste åren. Rapportering skulle införas i kommunens 

verksamhetssystem för uppföljning. 
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I uppföljande intervju uppgav sektor kommunstyrelsens säkerhetsenhet att ett utvecklings-

arbete bedrivs sedan januari 2021. Utvecklingsarbetet innefattar en utbildningsinsats kring 

systematiskt brandskyddsarbete som berört samtliga sektorer. Utbildningen avser bland annat 

hur uppföljning och kontroll ska genomföras. Sektor utbildning har även stöttats med 

utrymningsövningar. Under hösten 2021 har utrymningsövningar även genomförts inom sektor 

socialtjänst. Utöver utbildning har även rutiner för uppföljning förtydligats i den SBA-pärm som 

respektive verksamhet1 har. 

Intervjuade från säkerhetsenheten uppger att det fortsatt finns brister i uppföljningen av 

brandskyddsarbetet. Intervjuade uppger att arbetet nu fokuserar på att skapa en stabil grund i 

det systematiska brandskyddsarbetet för att sedan utveckla uppföljningen. I dagsläget har 

ingen uppföljning genomförts, av varken brandskyddsarbetet eller brandskyddspolicyn.  

Inom sektor socialtjänst har det systematiska brandskyddsarbetet följts upp under 2020 utifrån 

en risk i internkontrollplanen kring bristande kännedom och följsamhet till styrdokument för 

systematiskt brandskyddsarbete. Kontrollen som genomfördes visade att kännedom och 

följsamhet hade förbättrats, dock återfanns fortsatt stor variation mellan olika enheter. Det 

systematiska brandskyddsarbetet finns inte med i interkontrollplanen för 2021. Däremot 

föreslås en kontroll av arbetet i nämndens internkontrollplan för 2022.  

Sektor socialtjänst uppger i svar på uppföljande frågor att sektorn får återrapportering från 

räddningstjänstens tillsyn samt eventuella förelägganden från dessa. Även socialnämnden ska 

få denna rapportering från och med 2022. Vid tiden för granskningen har ännu ingen tillsyn 

genomförts under 2021. Därmed har ingen återrapportering skett. Tillsyn planeras innan årets 

slut. En arbetsgrupp med representanter från kommunen och räddningstjänsten har startats 

med syfte att utveckla det systematiska brandskyddsarbetet i sektorn. Sektorn menar att tillsyn 

från räddningstjänsten har ökat kännedomen kring brister i sektorns verksamheter. 

I uppföljningen har det också framkommit att en kartläggning av det byggnadstekniska 

brandskyddet pågår inom sektor socialtjänst. En handlingsplan för åtgärder ska tas fram. 

Uppdraget påbörjas i december 2021. Därtill ska en modul för brandskydd införas i 

kommunens verksamhetssystem för uppföljning. Modulen ska ge en bättre överblick över 

arbetet och underlätta vid rapportering till nämnden. Sektorn upplever att vidtagna åtgärder 

har bidragit till bättre kunskap inom sektorn.  

Bedömning  

Vår bedömning är att rekommendationen inte har omhändertagits. Uppföljningen visar att 

brandskyddsarbetet inte följs upp eller återrapporteras till kommunstyrelsen eller 

socialnämnden. Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med att stärka det systematiska 

brandskyddsarbetet vilket i framtiden ska leda till en mer systematisk uppföljning av arbetet.   

 

 
1 Med verksamhet avses de olika boenden, skolor och förskolor som kommunen driver. En enhet kan 
utgöras av en eller flera verksamheter.  
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2.1.2. Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning  

I granskningen 2018 framgick ett behov av att dokumentera roll- och ansvarsbeskrivningar för 

att uppnå en enhetlighet i verksamheternas brandskyddsarbete.  

[Rekommendation 2: Tillse att roll- och ansvarsfördelningen inom ramen för systematiskt 

brandskyddsarbete tydliggörs i reglemente och delegationsordning]  

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2018-10-10) framfördes att ansvaret för det 

systematiska brandskyddsarbetet ryms inom arbetsmiljöansvaret för varje chef. Chefer 

kan delegera uppgifter vidare och det bedömdes fungera väl. Kommunstyrelsen 

uppgav att det fanns otydligheter gällande gränsdragningen i ansvaret för inhyrda 

fastigheter samt deras drift och skötsel. 

► I omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens svar på rapporten (2018-09-21) framkom att 

en tydlig roll- och ansvarsfördelning upplevdes vara etablerad. Inom sektor arbete, 

trygghet och omsorg hade vidaredelegering skett från sektorchef till verksamhetschef 

vad gäller det systematiska brandskyddsarbetet.  

I uppföljande intervju uppgav sektor kommunstyrelse att förtydligande av ansvarsfördelningen 

kring fastigheter ingår i pågående utbildningsinsats. Ansvarsfördelningen ska vara 

dokumenterad i verksamheternas SBA-pärm. Det uppges tidigare ha saknats kunskap kring 

detta i verksamheterna. I utbildningen klargörs att verksamheter som saknar en dokumenterad 

ansvarsfördelning ska ta fram en sådan. Ansvarsfördelningen ska bidra till att verksamheterna 

informeras när fastighetstekniker utför kontroller gällande brandsäkerheten i lokalerna. Roll- 

och ansvarsfördelningen upplevs tydlig. 

Sektor socialtjänst uppger i svar på uppföljande frågor att roll- och ansvarsfördelningen fortsatt 

upplevs tydlig. Vidare uppges nu att SBA-pärmen med rutin för ansvarsfördelning finns i 

samtliga verksamheter. Rutinen har nyligen reviderats och anger ansvarsfördelning mellan 

olika nivåer av chefer samt medarbetare och säkerhetsombud (tidigare brandskyddsombud). 

Rollerna tydliggörs även genom den utbildning som erbjuds inom kommunen.  

Bedömning  

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att roll- och 

ansvarsfördelningen tydliggörs i rutiner samt genom nuvarande utbildningsinsats. 

 

2.1.3. Tillse enhetliga rutiner för samtliga brandskyddsombud  

I granskningen 2018 framgick att det fanns ett behov att dokumentera brandskyddsombudens 

uppgifter för att uppnå en enhetlighet i dem. Enhetlighet skulle minska risken att 

brandskyddsarbetet blev personberoende vilket var fallet vid tiden för granskningen.  

[Rekommendation 3: Tillse att samtliga bandskyddsombud vid nämndens verksamheter har 

enhetliga rutiner i syfte att säkerställa ett systematiskt brandskyddsarbete]  

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2018-10-10) uppgavs att det fanns framtagna 

rutiner för att säkerställa ett systematiskt brandskyddsarbete. Uppdraget att samordna 

arbetet låg främst på säkerhetssamordnare inom administrativa avdelningen och 
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fastighetsavdelningen. Hög personal- och chefsomsättning, samt att rollen som 

brandskyddsombud ofta inte var avsatt i tid uppgavs vara en utmaning i arbetet.   

► I omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens svar på rapporten (2018-09-21) framkom 

att det fanns centralt framtagna rutiner för brandskyddsombuden. Kännedomen om 

dessa dokument behövde dock stärkas. Under hösten 2018 fick samtliga enheter i 

uppdrag att gå igenom sina rutiner och vid behov komplettera dem. 

I uppföljande intervju uppgav sektor kommunstyrelse att säkerhetsenheten i samband med 

utvecklingsarbetet har säkerställt enhetlighet bland rutinerna i samtliga verksamheter. 

Samtliga säkerhetsombud utbildas i samma rutiner i pågående utbildningsinsats. Sektorn 

uppger att det inom varje verksamhet ska finnas två säkerhetsombud för att stärka enhetlighet 

och kontinuitet, exempelvis vid chefsomsättning.  

Säkerhetsenheten gör ingen kontroll av verksamheternas systematiska brandskyddsarbete. 

Däremot uppges att det vid övningar ställs frågor kring hur verksamheterna arbetar utifrån 

rutinerna. Om det framgår osäkerheter eller avvikelser i arbetssättet hanteras det vidare. 

Sektorn planerar för spontana kontroller av brandskyddsarbetet längre fram.  

Sektor socialtjänst uppger i svar på uppföljande frågor att rutiner för det systematiska 

brandskyddsarbetet har reviderats. Utbildningsplaner, verksamhetsbeskrivningar och 

utrymningsrutiner är dock exempel på dokument som sektorn menar behöver ses över i 

nuläget. Sammantaget upplever sektorn att kännedomen om rutinerna är bättre nu än tidigare.  

Bedömning 

Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Uppföljningen visar att 

enhetligheten har stärkts genom en översyn av rutiner samt utbildning för säkerhetsombud.  

 

2.1.4. Utvärdera och följa upp avvikelser under en sexmånaders period  

I granskningen 2018 framgick att tillbud och incidenter kopplat till brandskydd inte följdes upp 

på en sektorövergripande nivå. Påpekade brister i brandskyddsarbetet hade inte heller 

återrapporterats till nämnd. Tillbuden gav därmed inte grund för utvecklingsarbete.  

[Rekommendation 4: Utvärdera och följa upp samtliga de rapporterade avvikelserna under en 

sexmånadersperiod i syfte att ta fram underlag för hur den övergripande styrningen av 

brandskyddsarbetet ska stärkas]   

► I kommunstyrelsens svar på rapporten (2018-10-10) framfördes att det fanns digitala 

system att tillgå för uppföljning och utvärdering av brandskyddsarbetet vilket skulle 

implementeras.  

► I omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens svar på rapporten (2018-09-21) framkom 

att tillbud rapporterades och följdes upp kontinuerligt med fackliga representanter. En 

sammanställning av samtliga tillbud i sektorn gjordes varje halvår. Inom ramen för 

kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen rapporterades avvikelserna till nämnd. 

I svar på uppföljande frågor uppger sektor socialtjänst att tillbud följs upp på sektorns 

skyddskommitté som sammanträder sex gånger om året. Den senaste tiden uppges sektorn 



 

7 
 

dock inte haft någon situation där det blivit aktuellt att agera utifrån inkommet tillbud. Nämnden 

tar fortsatt inte del av denna uppföljning.  

I uppföljande intervju uppger sektor kommunstyrelsen att säkerhetsenheten inte har tillgång till 

de digitala system för uppföljning som refereras till. Enheten ser inte behovet av att ha tillgång 

till systemet då enhetens roll främst är stödjande och utbildande, snarare än kontrollerande.  

Bedömning  

Vår bedömning är att rekommendationen delvis har omhändertagits. Uppföljningen visar att 

tillbud följs upp på sektorns skyddskommitté. Vi noterar dock att socialnämnd och 

kommunstyrelse inte tar del av denna rapportering.  
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3.  Sammantagen bedömning och slutsats  

3.1. Sammantagen bedömning  

Rekommendation Bedömning 

Säkerställa att brandskyddet följs upp och 

återrapporteras årligen till 

kommunstyrelsen samt omsorgs- och 

arbetsmarknadsnämnden (nuvarande 

socialnämnden). 

Vår bedömning är att rekommendationen inte 

har omhändertagits. Uppföljningen visar att 

brandskyddsarbetet inte följts upp till 

kommunstyrelsen eller socialnämnden. 
X 

Tillse att roll- och ansvarsfördelningen 

inom ramen för systematiskt 

brandskyddsarbete tydliggörs i 

reglemente och delegationsordning. 

Vår bedömning är att rekommendationen har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att roll- och 

ansvarsfördelning tydliggörs i rutiner samt 

genom utbildning.  

✓ 
Tillse att samtliga brandskyddsombud vid 

nämndens verksamheter har enhetliga 

rutiner i syfte att säkerställa ett 

systematiskt brandskyddsarbete. 

Vår bedömning är att rekommendationen har 

omhändertagits. Uppföljningen visar att 

enhetligheten har stärkts genom en översyn av 

rutiner samt utbildning för säkerhetsombud.  

✓ 
Utvärdera och följa upp samtliga de 

rapporterade avvikelserna under en 

sexmånadersperiod i syfte att ta fram 

underlag för hur den övergripande 

styrningen av brandskyddsarbetet ska 

stärkas. 

Vår bedömning är att rekommendationen delvis 

har omhändertagits. Uppföljningen visar att 

tillbud följs upp på sektorns skyddskommitté. Vi 

noterar dock att socialnämnd och 

kommunstyrelse inte tar del av rapporteringen. 

→ 

 

Syftet med granskningen har varit att följa upp hur kommunstyrelsen och socialnämnden har 

hanterat de rekommendationer som ställdes i granskningen från 2018 samt vilka åtgärder som 

vidtagits. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och socialnämnden vidtagit 

åtgärder utifrån merparten av ställda rekommendationer. Vi noterar att arbete pågår kopplat 

till flera av rekommendationerna. Två rekommendationer bedöms kvarstå.  

 

Göteborg den 13 december 2021 

 

 

  

Fanny Nilsson Lydia Andersson 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 
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Ernst & Young AB 



 

10 
 

Bilaga 1. Källförteckning  
 

► Ansvarsfördelning  

► Beskrivning av kontrollpunkter  

► Brandskyddsorganisation  

► Brandskyddspolicy för Ale kommun  

► Fördelning av arbetsuppgifter inom det systematiska brandskyddsarbetet  

► Information till nyanställda 

► Internkontrollplan 2020 omsorg- och arbetsmarknadsnämnd  

► SBA handbok  

► Skriftlig redogörelse för brandskyddet  

► Stöd för utformning av ert SBA  

► Systematiskt brandskyddsarbetet i Ale kommun  

► Tillbudsrapport brand  

► Utbildningsplan 

► Verksamhetsbeskrivning 

 

Skriftliga svar 

► Sektor kommunstyrelse, 2021-10-19 

► Säkerhetschef kommunstyrelsen, 2021-10-11 

 

Intervju  

► Säkerhetssamordnare, 2021-11-12 

 

 



YTTRANDE 1(1)
Kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2021.631
Datum: 2022-04-01

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

Revisorerna

Yttrande

Kommunrevisionen vill ha svar på följande frågor av kommunstyrelsen:

· Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som

redovisas i rapporten?

Säkerhetsamordnare säkerställer att årssammanställning på brandskyddet till nämnderna görs

genom säkerhetshandläggare i sektorerna. Sammanställningarna skickas även till

säkerhetssamordnare för redovisning till kommunstyrelsen.

· När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras det att vara
genomförda?

Vid årsskiftet varje år skickar sektorerna sina årssammanställningar till säkerhetsamordnare
som sedan redovisar materialet i februari nästkommande år för kommunstyrelsen. Redovisning
sker första gången februari 2023.

· Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra
beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten.

Säkerhetsamordnare på säkerhetsenheten.

William Försth Angelika Radde

Säkerhetschef Säkerhetsamordnare



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.344
Datum: 2022-04-21
Kommunsekreterare Afram Shiba

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

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunfullmäktiges sammanträdestider 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet den 10 oktober

2022 flyttas till den 17 oktober 2022.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet den 7 november

2022 flyttas till den 14 november 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2022 föreslås revideras för att bättre anpassas

till valet och när nyvald kommunfullmäktige först kan sammanträda. I detta ärende föreslås

kommunfullmäktiges sammanträdestider revideras.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef



2(3)

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-21

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommunsekreterare
Samtliga nämnder

För kännedom:

Förvaltningsledningen

Ärendet

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2022 föreslås revideras för att bättre anpassas

till valet och när nyvald kommunfullmäktige först kan sammanträda. I detta ärende föreslås

kommunfullmäktiges sammanträdestider revideras.

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.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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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

Beslutets genomförande

Sammanträdestiderna på Ale kommuns hemsida samt sammanträdesplaneringen med

kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskott internt i sektorn

kommer att uppdateras.

Förvaltningens bedömning

Förändringen motiveras med att bättre anpassa sammanträdesplaneringen till valåret och de

datum som gäller för när nyvalda kommunfullmäktige först kan sammanträda och när nyvalda

kommunstyrelsens därefter kan sammanträda första gången.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2021.342
Datum: 2022-04-21
Kommunsekreterare Afram Shiba

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

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens sammanträdestider för 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdet den 25 oktober 2022 flyttas till den 1 november

2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2022 föreslås revideras för att bättre anpassas

till valet och när nyvald kommunfullmäktige först kan sammanträda. I detta ärende föreslås

kommunstyrelsens sammanträdestider revideras.

Erik Bergman Afram Shiba

Kanslichef Kommunsekreterare



2(3)

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-21

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunsekreterare
Samtliga nämnder

För kännedom:

Förvaltningsledningen

Ärendet

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2022 föreslås revideras för att bättre anpassas

till valet och när nyvald kommunfullmäktige först kan sammanträda. I detta ärende föreslås

kommunstyrelsens sammanträdestider revideras.

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.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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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

Beslutets genomförande

Sammanträdestiderna på Ale kommuns hemsida samt sammanträdesplaneringen med

kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskott internt i sektorn

kommer att uppdateras.

Förvaltningens bedömning

Förändringen motiveras med att bättre anpassa sammanträdesplaneringen till valåret och de

datum som gäller för när nyvalda kommunfullmäktige först kan sammanträda och när nyvalda

kommunstyrelsens därefter kan sammanträda första gången.



Skapad: 2022-05-04 
 
 
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-05-10 

Ärendegrupp i delegeringsordning: HR och organisation 

Tidsperiod för diarieförda beslut: 2022-03-09 – 2022-05-03 

Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
socialpedagog 

Socialpedagog anställs 
från och med 2018-09-03 2021-08-16 Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
förskoleassistent 

Förskoleassistent anställs 
från och med 2021-10-01 2021-10-01 Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-01-07 2021-11-29 Enhetschef 

KS-HR.2022.15 Anställning av 
kulturpedagog 

Kulturpedagog anställs från 
och med 2021-12-21 2021-12-21 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 
Anställning av 
personlig 
assistent 

Personlig assistent anställs 
från och med 2022-02-28 2022-01-03 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 
Anställning av 
personlig 
assistent 

Personlig assistent anställs 
från och med 2022-02-28 2022-01-03 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 
Anställning av 
utbildningsadminis
tratör 

Utbildningsadministratör 
anställs från och med 
2022-02-11 

2022-01-31 Enhetschef 

KS-HR.2022.15 Anställning av 
kulturpedagog 

Kulturpedagog anställs från 
och med 2022-02-10 2022-02-10 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
utvecklingsledare 

Utvecklingsledare anställs 
från och med 2022-02-14 2022-02-14 Sektorchef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
verksamhetschef 

Verksamhetschef anställs 
från och med 2022-04-25 2022-02-14 Sektorchef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
stödpedagog 

Stödpedagog anställs från 
och med 2022-03-01 2022-02-21 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 
Anställning av 
familjerättssekrete
rare 

Familjerättssekreterare 
anställs från och med 
2022-03-01 

2022-02-28 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
förskoleassistent 

Förskoleassistent anställs 
från och med 2022-03-01 2022-03-01 Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
lärare grundskola 

Lärare grundskola anställs 
från och med 2022-03-01 2022-03-01 Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
barnskötare 

Barnskötare anställs från 
och med 2022-03-01 2022-03-01 Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
lärare 

Lärare anställs från och 
med 2022-03-01 2022-03-01 Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
lärare modersmål 

Lärare modersmål anställs 
från och med 2022-03-01 2022-03-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
lärare modersmål 

Lärare modersmål anställs 
från och med 2022-03-01 2022-03-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-06-01 2022-03-03 Enhetschef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-03-01 2022-03-03 Enhetschef 

KS-HR.2022.13 Anställning av 
sektorchef 

Sektorchef för sektor kultur 
och fritid anställs från och 
med 2022-05-16 

2022-03-03 Kommunchef 

KS-HR.2022.13 Anställning av 
projektledare 

Projektledare anställs från 
och med 2022-06-01 2022-03-04 Avdelningschef 

KS-HR.2022.14 Anställning av 
projektledare 

Projektledare provanställs 
från och med 2022-08-15 2022-03-07 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
stödassistent 

Stödassistent anställs från 
och med 2022-03-07 2022-03-07 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-06-07 2022-03-08 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-04-25 2022-03-08 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 1:e 
socialsekreterare 

1:e socialsekreterare 
anställs från och med 
2022-06-01 

2022-03-08 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare  

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-04-11 2022-03-08 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
barnskötare 

Barnskötare anställs från 
och med 2022-03-26 2022-03-08 Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
barnskötare 

Barnskötare anställs från 
och med 2022-04-14 2022-03-08 Rektor 

KS-HR.2022.17 Avstängning av 
anställd 

Anställd stängs av från 
arbetet i upp till 30 dagar i 
enlighet med AB § 10 
mom. 2 med start 2022-03-
09 

2022-03-08 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
lärare gymnasium 

Lärare gymnasium anställs 
från och med 2022-03-31 2022-03-09 Rektor 

KS.2022.27 Beslut om 
lönetillägg 

Beslut om lönetillägg på 
2 000 kr från 2022-04-01 
till 2022-06-30 

2022-03-10 HR-chef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
förskoleassistent 

Förskoleassistent anställs 
från och med 2022-03-07 2022-03-10 Rektor 

KS-HR.2022.11 Anställning av 
enhetschef 

Enhetschef anställs från 
och med 2022-06-13 2022-03-11 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
speciallärare 

Speciallärare anställs från 
och med 2022-08-15 2022-03-11 Rektor 

KS-HR.2022.13 Anställning av 
sektorchef 

Sektorchef anställs från 
och med 2022-06-08 2022-03-11 Kommunchef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
lärare i grundskola 

Lärare i grundskola 
anställs från och med 
2022-08-15 

Inget 
beslutsdatum, 
diarieförd 
2022-03-14 

Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
vårdbiträde 

Vårdbiträde anställs från 
och med 2022-04-04 2022-03-14 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
rehabassistent 

Rehabassistent anställs 
från och med 2022-06-07 2022-03-14 Enhetschef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.17 Avstängning av 
anställd 

Anställd stängs av från 
arbetet i upp till 30 dagar i 
enlighet med AB § 10 
mom. 2 med start 2022-03-
14 

2022-03-14 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.17 Avstängning av 
anställd 

Anställd stängs av från 
arbetet i upp till 30 dagar i 
enlighet med AB § 10 
mom. 2 med start 2022-03-
14 

2022-03-14 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.15 Anställning av 
ungdomscoach 

Ungdomscoach anställs 
från och med 2022-04-15 2022-03-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
stödpedagog 

Stödpedagog anställs från 
och med 2021-04-12 2022-03-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
boendestödjare 

Boendestödjare anställs 
från och med 2021-01-01 2022-03-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
boendestödjare 

Boendestödjare anställs 
från och med 2021-01-01 2022-03-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
boendestödjare 

Boendestödjare anställs 
från och med 2021-12-01 2022-03-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
boendestödjare 

Boendestödjare anställs 
från och med 2022-02-01 2022-03-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
boendestödjare 

Boendestödjare anställs 
från och med 2022-02-14 2022-03-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
stödpedagog 

Stödpedagog anställs från 
och med 2022-03-01 2022-03-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
boendestödjare 

Boendestödjare anställs 
från och med 2022-03-09 2022-03-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
boendestödjare 

Boendestödjare anställs 
från och med 2021-09-27 2022-03-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.11 Anställning av 
kock 

Kock anställs från och med 
2022-03-21 2022-03-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
specialpedagog 

Specialpedagog anställs 
från och med 2022-08-15 2022-03-18 Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-04-01 2022-03-21 Enhetschef 

KS-HR.2022.13 Tillförordnad 
sektorchef 

Tillförordnad sektorchef 
under ordinarie sektorchefs 
frånvaro mellan 2022-03-
23 och 2022-03-26 

2022-03-21 Kommunchef 

KS-HR.2022.11 Anställning av 
lokalvårdare 

Lokalvårdare anställs från 
och med 2022-04-01 2022-03-23 Enhetschef 

KS-HR.2022.11 Anställning av 
lokalvårdare 

Lokalvårdare anställs från 
och med 2022-04-01 2022-03-23 Enhetschef 

KS-HR.2022.14 Anställning av 
kommunekolog 

Kommunekolog anställs 
från och med 2022-03-28 2022-03-24 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-04-04 2022-03-24 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-06-27 2022-03-28 Enhetschef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.10 
Anställning av 
lärare mot 
fritidshem 

Lärare mot fritidshem 
anställs från och med 
2022-04-01 

Inget 
beslutsdatum, 
inkommen 2022-
03-30 

Rektor 

KS-HR.2022.11 
Anställning av 
enhetschef inom 
lokalvård 

Enhetschef inom lokalvård 
anställs från och med 
2022-06-20 

2022-03-30 Sektorchef 

KS-HR.2022.14 Anställning av 
driftledare 

Driftledare anställs från och 
med 2022-04-01 2022-03-30 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
biträdande rektor 

Biträdande rektor anställs 
från och med 2022-06-15 2022-03-30 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.11 Anställning av 
lokalvårdare 

Lokalvårdare anställs från 
och med 2022-04-01 2022-04-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs från 
och med 2022-05-01 2022-04-01 Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-04-01 2022-04-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.14 Anställning av 
rörläggare 

Rörläggare anställs från 
och med 2022-03-23 2022-04-05 Enhetschef 

KS-HR.2022.11 
Anställning av 
projektledare 
inriktning bygg 

Projektledare med 
inriktning bygg anställs från 
och med 2022-04-19 

2022-04-06 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
administratör 

Administratör anställs från 
och med 2022-05-16 

Inget 
beslutsdatum, 
inkommen 2022-
04-07 

Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-04-07 2022-04-07 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-04-07 2022-04-07 Enhetschef 

KS-HR.2022.11 
Anställning av 
projektledare 
inriktning bygg 

Projektledare med 
inriktning bygg anställs från 
och med 2022-08-08 

2022-04-07 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.11 Anställning av 
köksmästare 

Köksmästare anställs från 
och med 2022-05-01 2022-04-11 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska  

Undersköterska anställs 
från och med 2022-05-09 2022-04-11 Enhetschef 

KS-HR.2022.13 Anställning av 
budgetcontroller 

Budgetcontroller anställs 
från och med 2022-08-08 2022-04-12 Ekonomichef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
familjebehandlare 

Familjebehandlare anställs 
från och med 2022-04-13 2022-04-13 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-05-09 2022-04-14 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
speciallärare 

Speciallärare anställs från 
och med 2022-08-15 

Inget 
beslutsdatum, 
inkommen 2022-
04-14 

Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs från 
och med 2022-04-15 2022-04-15 Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
förskolelärare 

Förskolelärare anställs från 
och med 2022-04-15 2022-04-15 Rektor 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.12 Anställning 
Anställd utan specificerad 
titel anställs från och med 
2022-04-15 

2022-04-15 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-05-23 2022-04-20 Enhetschef 

KS-HR.2022.13 Tillförordnad 
sektorchef 

Tillförordnad sektorchef 
under ordinarie sektorchefs 
frånvaro mellan 2022-05-
25 och 2022-05-29 

2022-04-20 Kommunchef 

KS-HR.2022.13 Anställning av 
utvecklingsledare 

Utvecklingsledare anställs 
från och med 2022-06-07 2022-04-21 Avdelningschef 

KS-HR.2022.11 Anställning av 
köksmästare 

Köksmästare anställs från 
och med 2022-04-25 2022-04-22 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.16 Beslut om 
överenskommelse 

Beslut om 
överenskommelse om 
avslutande av anställning 
med avgångsvederlag 

2022-04-22 Kommunchef 

KS.2022.27 Beslut om 
lönetillägg 

Beslut om lönetillägg på 
2 670 kr från 2022-03-17 
till 2022-06-21 

2022-04-22 HR-chef 

KS.2022.27 Beslut om 
lönetillägg 

Beslut om lönetillägg på 
1 000 kr från 2022-04-19 
till 2022-06-21 

2022-04-25 HR-chef 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
fritidsledare 

Fritidsledare anställs från 
och med 2022-04-01 

Inget 
beslutsdatum, 
inkommen 2022-
04-25 

Rektor 

KS-HR.2022.10 Anställning av 
lärare grundskola 

Lärare för grundskola 
anställs från och med 
2022-05-22 

Inget 
beslutsdatum, 
inkommen 2022-
04-25 

Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-05-01 2022-04-25 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-05-01 2022-04-25 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-05-01 2022-04-25 Rektor 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-05-16 2022-04-26 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning av 
undersköterska  

Undersköterska anställs 
från och med 2022-07-18 2022-04-26 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Anställning 
Anställd utan specificerad 
titel anställs från och med 
2022-06-01 

2022-04-27 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 
Anställning av 
verksamhetssamo
rdnare 

Verksamhetssamordnare 
anställs från och med 
2022-05-18 

Inget 
beslutsdatum, 
inkommen 2022-
04-28 

Rektor 

 



Skapad: 2022-05-04  
 
 
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-05-10 

Ärendegrupp i delegeringsordning: Allmänna ärenden (A), Ekonomi (E), Upphandling (U), 
Internöverenskommelser (I), Dataskyddsförordningen (D) 

Tidsperiod för beslutsdatum: 2022-03-09 – 2022-05-03 

Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS.2022.158 

Remiss: Begäran 
om yttrande 
gällande 
upphävande av 
lokala 
trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsni
ngar i Ale kommun 

Remissen fördelas till 
samhällsbyggnadsnämnd
en för beredning och 
beslut om remissvaret. 

2022-03-09 Kanslichef 

KS.2022.167 
Direktupphandling 
av IT-
säkerhetsrevision 

Att anta anbudet från 
PwC. 2022-03-14 Kommunchef 

KS.2022.168 
Remiss: Anmälan 
om 
vattenverksamhet 
Frövet 2:31 

Remissen fördelas till 
samhällsbyggnadsnämnd
en för beredning och 
beslut om remissvaret. 

2022-03-14 Kanslichef 

KS.2022.171 

Remiss: 
Brådskande remiss 
av promemorian 
Insatser på plan- 
och byggområdet 
med anledning av 
invasionen av 
Ukraina 

Remissen fördelas till 
samhällsbyggnadsnämnd
en för beredning och 
beslut om remissvaret. 

2022-03-16 Kanslichef 

KS-
EKO.2021.624 

Upphandling av 
utbildning i det 
digitala ledarskapet 

Tecknande av avtal med 
Exponential AB för 
utbildning under våren 
2022 samt hösten 2022. 

2022-03-17 HR-chef 

KS.2022.164 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan avstyrks. 2022-03-21 Kanslichef 

KS.2022.180 
Remiss: Årlig 
avstämning om 
trafikförsörjningspro
grammet 2021 

Remissen fördelas till 
samhällsbyggnadsnämnd
en för beredning och 
beslut om remissvaret. 

2022-03-21 Kanslichef 

KS.2022.148 Aleförslag: Lekplats 
Alafors 

Aleförslaget ska hanteras 
av 
samhällsbyggnadsnämnd
en. 

2022-03-22 Kanslichef 

KS.2022.178 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-03-22 Kanslichef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS.2022.185 
Remiss: Samråd 
prövotidsutredning 
sjöfart Hisingsbron 

Remissen fördelas till 
samhällsbyggnadsnämnd
en för beredning och 
beslut om remissvaret. 

2022-03-24 Kanslichef 

KS.2022.155 
Granskning: 
Detaljplan för 
verksamhetsområd
en inom Äskekärr 

Yttrande fastställs. 2022-03-31 
Avdelningschef 
Strategi och 
uppföljning 

KS-
SOU.2022.109 

Granskning: 
Detaljplan för 
bostäder och 
utbildningslokaler 
inom Backa 1-13 
med flera 

Yttrandet fastställs. 2022-03-31 
Avdelningschef 
Strategi och 
uppföljning 

KS.2022.196 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-04-01 Kanslichef 

KS.2021.474 
Beslut om justering i 
klassificeringsstrukt
ur 

Klassificeringsstruktur 
justeras till att version 
2022-04-04 är den 
gällande. 

2022-04-04 Kanslichef 

KS.2022.92 
Granskning av ny 
översiktsplan - 
Lerums kommun 

Yttrande fastställs. 2022-04-04 
Avdelningschef 
Strategi och 
uppföljning 

KS.2022.203 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-04-11 Kanslichef 

KS.2022.209 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-04-12 Kanslichef 

KS.2022.234 
Beslut om 
tjänsteresa utom 
Norden 

Beviljande av tjänsteresa 
till Italien inom projektet 
Sayouth. 

2022-04-21 Kommunchef 

KS.2022.186 
Bestämmelse för 
kommungemensam
t intranät 

Bestämmelse för 
kommungemensamt 
intranät fastställs. 

2022-04-22 Kommunchef 

KS.2022.226 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-04-22 Kanslichef 

KS.2022.230 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-04-22 Kanslichef 

KS.2022.231 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-04-22 Kanslichef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS.2022.232 

Remiss gällande 
begäran om 
planbesked för 
utökad 
skolverksamhet 
inom Utby 2.4 och 
30.1 

Remissen fördelas till 
kommunstyrelsen för 
beredning och beslut om 
remissvaret. 

2022-04-22 Kanslichef 

KS.2022.261 
Dataskyddsombud 
för Ale kommun 
fr.o.m. 2022-05-02 

Nytt dataskyddsombud 
från GR utses för Ale 
kommun från och med 
2022-05-02 

2022-05-02 Kanslichef 
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