
KALLELSE 1 (4)
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Tid Kl: 09.00-16.00

Plats

Gruppmöte

Medborgarhuset, Alafors

Kl: 8.00-9.00

Ledamöter Erik Liljeberg (M), ordförande
Johnny Sundling (S)
Jenny Sandqvist (MP)
Ingrid Inhammar (S)
Toni Andersson (S)
Jonas Molin (-)
Elinor Gandee (V)
Lina Bodestad (C)
Lena Camp (SD)
Robert Roos (SD)
Eva Lans Samuelsson (L)

Ersättare Carina Ackerfors (S)
Gunnar Skaven (S)
Aree Said Gaff (S)
Johan Bankel (M)
Magnus Wennergren (M)
Mauricio Jimenez (M)
Gunilla Ulander (FiA)
Tage Lindström (KD)
Anders Börjesson (V)
Alexis Tranmarker (SD)
Sven Nicolaisen (-)

Övriga Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Helene Petersson, verksamhetschef grundskola 7-9,
gymnasium, särskola och vuxenutbildning
Ulla-Stina Millton, verksamhetschef förskola
Anna Larson, rektor förskola
Marcus Larsson, administrativ chef
Maggan Melander, verksamhetsutvecklare
Jenny Lind, verksamhetsutvecklare
Anders Hedman, rektor
Marianne Alfredsson, rektor
Jeanette Carlsson, biträdande rektor
Atbin Vali Ababaf, controller
Malin Simm Öhrn, controller
Maria Bursell, utvecklingsledare sektor KS
Personalföreträdare med närvarorätt
Övriga, se föredragningslistan



FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (4)
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Ärenden Föredragande Tid

Förhinder att närvara anmäls till: Eva Ljungmark tel 0303-70 31 74 eller eva.ljungmark@ale.se

Erik Liljeberg,

Ordförande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Ärenden Föredragande Tid

A
B

Upprop
Justering

1 UBN.2022.1 - Fastställande av
föredragningslista

2 UBN.2022.3 - Gymnasiets
introduktionsprogram för yrkesintroduktion

Helene Petersson, Marianne
Alfredsson, Anders Hedman,
Jeanette Carlsson

3 UBN.2022.8 - Månadsuppföljning per april
2022

Åsa Ericson, Atbin Vali Ababaf

4 UBN.2022.288 - Åtgärder för en ekonomi i
balans

Åsa Ericson, Atbin Vali Ababaf

5 UBN.2022.237 - Statistik för personaltäthet
och behörighet i förskola och fritidshem

Maggan Melander

6 UBN.2022.159 - Åtgärdsplan gällande
rekommendationer från revisionsrapport 2021

Åsa Ericson, Maggan Melander

7 UBN.2022.232 - Energi- och klimatstrategi
2030 - Utbildningsnämndens handlingsplan
2022

Åsa Ericson, Maggan Melander,
Jenny Lind

8 UBN.2021.301 - Riktlinje för avgiftsfri
förskoleklass och skola

Jenny Lind

9 UBN.2022.3 - Utbildning för hållbar utveckling
i förskolan

Anna Larson

10 UBN.2022.307 - Befolkningsprognos 2022-
2033

Maria Bursell

11 UBN.2022.239 - Riktlinje för hantering av
skyddade personuppgifter

Marcus Larsson, Lina Nelin, Rania
Farah

12 UBN.2022.3 - Hållbar kompetensförsörjning;
Branschråd GR

Åsa Ericson

13 UBN.2022.3 - Aktuellt från sektorn Åsa Ericson

14 UBN.2022.4 - Redovisning av
delegeringsbeslut

15 UBN.2022.5 - Delgivningar

16 UBN.2022.3 - Information och övriga frågor
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.8
Datum: 2022-05-25
Controller Atbin Vali-Ababaf

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

Utbildningsnämnden

Månadsuppföljning per april 2022

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos

som visar på en negativ avvikelse. Sektorn arbetar med åtgärder för att nå en budget i balans

vid årets slut.

Åsa Ericson Atbin Vali-Ababaf

Sektorchef Controller

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-25 Månadsuppföljning per april 2022
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Ärendet

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos
som visar på ett underskott på helåret. Största avvikelsen ligger hos förskolan. Sektorn har
blivit kompenserad för sjuklönekostnader fram till och med mars. Sjuklöneintäkter för
december 2021, januari 2022, februari 2022 och mars 2022 är inkluderade i sektorns utfall.
Sammantaget finns flera mindre delar som pekar i negativ riktning, därmed finns risk för
negativt utfall vid årets slut.

Prognosen har mellan mars till april förbättrats, anledningen är att statsbidraget för
kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 2022 fått en utökad ram. Resurser flyttades i början
av året från utvecklingsreserven till förskolan då detta nya statsbidrag innebar att Ale
kommuns förskolor fick en minskad tilldelning. I och med ökad bidragsram innebär det att
resurser därmed flyttas tillbaka från förskolan till utvecklingsreserven.

Utvecklingsreserven kommer framgent nyttjas till volymförändringar inom grundskolan,
särskolan och flerspråkighet. Utvecklingsreserven kommer även att nyttjas för kostnader
kopplade till strategiska satsningar på kompetensförsörjning.

Ledning och administration har en positiv avvikelse mot budget för perioden och en prognos
på budget i balans för året. Kostnaderna för strategiska satsningar, vaktmästerikostnader,
tillsynsstäd och IT-kostnader beräknas tillkomma under året vilket är anledningen till en
prognos på en budget i balans för helåret.

Förskolan har en positiv avvikelse för perioden som till stor del kan förklaras av
sjuklönekostnadsintäkter samt lägre kostnader för hyror. Förskoleenheterna visar för perioden
ett överskott mot budget, men beräknas hamna på en budget i balans. På central nivå hittas
överskottet bland annat inom längre hyreskostnader samt att utfallet av antalet barn blev lägre
än det budgeterade. Förskolan har även en budget för införande av försteförskollärare till
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höstterminen 2022 som delvis är överbudgeterad samt inte heller hinner användas förrän
tidigast 2023, vilket då ger en positiv avvikelse på helheten vid slutet av året.

Grundskolan har en positiv avvikelse för perioden som till en del kan förklaras av
sjuklönekostnadsintäkter samt det medvetna arbetat ute på skolenheterna för att hamna i en
budget i balans. Skolenheterna inklusive de centrala delarna visar för perioden ett överskott
men ett medvetet arbete ute på skolenheterna behövs för en fortsatt budget i balans.
Skolenheterna visar en budget i balans, medan de centrala delarna visar på ett underskott för
helåret. Underskottet centralt beror på ökade kostnader för tilläggsanslag/tilläggsbelopp samt
kostnader för moduler i Älvängen till hösten 2022. Modulerna var beräknade att etableras
tidigast 2023, men förväntas nu vara på plats till hösten 2022.

Budgeten för köpta, sålda platser samt skolskjuts inom grundskolan visar för perioden en
negativ avvikelse och beräknas ha ett underskott mot budget vid årets slut. Anledningen till
underskottet är att taxikostnaderna ökat mer än index, ökade kostnader för tilläggsbelopp
kopplade till köpta platser från staten, samt kostnader för SIS-placerade elever. Prognosen för
grundskolan som helhet visar på ett underskott mot budget, däremot visar skolenheterna en
budget i balans.

Enheten för flerspråkighet har för perioden en negativ avvikelse och en helårsprognos som
visar på en budget i balans. Det ökade språkbehoven från 2021 ser ut att fortsätta under 2022.
Enheten för flerspråkighet kommer under 2022 få ta del av statsbidraget för likvärdig skola
samt utvecklingsreserven för att kunna täcka upp det ökade språkbehovet.

Elevhälsan och Särskolan har för perioden en positiv avvikelse vilket förklaras av lägre
personalkostnader samt sjuklönekostnadsersättningar. Taxikostnaderna inom särskolan har
ökat mer än index vilket föranleder till ett underskott, som dock hanteras inom budgetramen.
På helåret beräknas därmed en budget i balans.

Gymnasiet har för perioden en negativ avvikelse och en helårsprognos som visar på en
negativ avvikelse mot budget. Gymnasiets största kostnader ligger på köpta platser och det
mesta tyder på att dessa håller sig inom tilldelad ram. Ale gymnasium har inför budget 2022
en liknande elevpeng som föregående år. Elevtalet har minskat mot budget såväl på
vårterminen som höstterminen, vilket ställer krav på att verksamheten ställer om sin
organisation för en budget i balans. Ett arbete kring organisationen pågår med förändringar
främst på hösten. Trots dessa förändringar lutar det emot att underskott på Ale gymnasiet vid
årets slut.

Komvux har för perioden en positiv avvikelse och beräknas hamna på en budget i balans vid
årets slut.

IM-Komvux har för perioden en positiv avvikelse men beräknas hamna på en budget i balans.
Elevantalet är till och med perioden något lägre än det budgeterade och denna trend ser ut att
fortsätta under våren. Detta beräknas kompenseras av att personalkostnaderna också är lägre.
Höstens elevtal är för tillfället oförändrat mot budget.
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.288
Datum: 2022-05-31
Controller Atbin Vali-Ababaf

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

Utbildningsnämnden

Åtgärder för en ekonomi i balans

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden redovisar ett prognostiserat underskott för helåret. Förvaltningen
redovisar förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.

Åsa Ericson Atbin Vali-Ababaf

Sektorchef Controller

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-31

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef

För kännedom:

Ekonomichef
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Ärendet

Sektorn presenterar förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.

Senarelagd rekrytering inom Komvux, grundskola och förskola

Avviker mot planerad rekrytering av lärare inom vård- och omsorg, en specialpedagog inom
grundskolan respektive enhetschef på grund av svårigheter att rekrytera. .

Ej fullt nyttjande av kulturmedel

Ej bokade aktiviteter, 400 000 kr nyttjas istället för 600 000 kr. Den förstärkning som lades på
2022 skjuts till framtiden. Nivån på kulturaktiviteter bedöms fortfarande god med hjälp av
statsbidraget skapande skola.

Minska inköp mot budget - hela sektorn

Sektorn arbetar med att se över inköp som kan senareläggas. Statusen för inköp bedöms
relativt god efter 2020 och 2021. De som planerat ytterligare uppdatering får i uppdrag att
avvakta.

Åtgärd Effekt 2022 i kronor Område Kommentar/konsekvens

Senarelagd
rekrytering

300 000 kr Komvux Avviker mot planerad rekrytering av
lärare inom vård- och omsorg pga
svårigheter att rekrytera.

Senarelagd
rekrytering

300 000 kr Grundskola Vakant specialpedagog samt del av
rektorstjänst

Senarelagd
rekrytering

200 000 kr Förskola Avviker mot planerad rekrytering av
enhetschef pga svårigheter att rekrytera.

Ej fullt nyttjande
av kulturmedel

200 000 kr Grundskola Ej bokade aktiviteter, 400 000 kr nyttjas
istället för 600 000 kr. Nivån på
kulturaktiviteter bedöms fortfarande god
med hjälp av statsbidraget skapande
skola.

Minskade inköp
mot budget

500 000 kr Sektorn Statusen för inköp bedöms relativt god
efter 2020 och 2021. De som planerat
ytterligare uppdatering får i uppdrag att
avvakta.

Summa åtgärder
2022

1 500 000 kr  

Ekonomisk bedömning

Åtgärderna bedöms i nuläget tillräckliga för att leda till en ekonomi i balans vid årets slut
utifrån aktuell prognos. Resultatet kan dock komma att påverkas både positivt och negativt
utifrån höstens ekonomiska parametrar. Förändringar av elevtal till hösten på såväl förskola,
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grundskola och gymnasiet, prisökningar, beviljade skolskjutsar med flera, kommer att
påverka prognosen till delårsbokslut 2.

Invånarperspektiv samt barnperspektiv

Under framtagandet av åtgärdsplanen har barnrättsperspektivet särskilt beaktats eftersom
åtgärderna berör barn- och elever i sektorns verksamheter.

Vid framtagande av åtgärdsplanen har särskild vikt lagts vid åtgärder som förvaltningen
bedömer genomförbara men samtidigt ger begränsad påverkan för Ale kommuns barn- och
elever. Vidare har förvaltningen gjort sådana prioriteringar så att resurser i minsta möjliga
grad tas från kärnverksamheten i form av omsorgstid och undervisningstid, vilket gör att
barns bästa bedöms sättas först.

De föreslagna åtgärderna bedöms i samtliga fall ge ringa påverkan och förväntas inte ge
diskriminerande effekter eller påverka likvärdigheten i sektorns verksamheter. Däremot kan
indirekta effekter uppstå som är svårbedömda, eftersom dessa åtgärder kan påverka
personalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. Framför allt rör det senarelagda rekryteringar
och vikariebegränsning.

Barn- och elevernas egna synpunkter på förslaget till åtgärdsplan har inte kunnat inhämtas på
grund av ärendets skyndsamma karaktär.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Styrdokument God ekonomisk hushållning och finansiella mål Ale kommun. Antaget
Kommunfullmäktige 2019-01-28 § 16.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL 2022-05-31

Informerad och förhandlad enligt MBL 2022-05-31. Protokoll bifogas till
nämndsammanträde.

Beslutets genomförande

Förvaltningen genomför beslutade åtgärder.
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Förvaltningens bedömning

Vissa av åtgärderna hade påverkat prognosen oavsett om de stod inom ramen för åtgärder för
underskott. De resterande bedöms som relevanta i förhållande till avvikelsens storlek. Den
påverkan som kan ske på enhetsnivå beaktas då åtgärderna sätts i verket och de är tillfälliga.
Skulle delårsrapport 2 visa på fler faktorer som pekar mot en positiv prognos kan åtgärderna
aktualiseras för avslutande.
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.237
Datum: 2022-05-19
Verksamhetsutvecklare Maggan Melander

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

Utbildningsnämnden

Statistik för personaltäthet och behörighet i förskola och

fritidshem

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Personal- och lärartäthet, samt lärarbehörighet mäts nationellt i alla skolformer per 15 oktober
varje år. Den redovisning som gjordes i oktober 2021 har redovisats av Skolverket under
våren 2022.

Här redovisas den statistik som Ale lämnat in avseende förskola och fritidshem per 15
oktober 2021 jämfört med riket och jämförelser med tidigare år. Statistiken för andel behöriga
förskollärare och lärare i fritidshem avser de som var anställda 15 oktober 2021 vid
inrapportering till SCB. Statistiken visar vad dessa hade för behörighet i februari 2022.

Ale har under flera år haft en personal- och lärartäthet som ligger väsentligt lägre än riket.
Läsåret 2018/19 var den sammanlagda nivån i alla skolformer så låg att Lärarförbundet
rankade Ale lägst i riket. Ale har sedan dess lyckats förbättra lärartätheten i både förskola och
fritidshem.

Den senaste statistiken över lärarbehörigheten visar att andelen legitimerade lärare i förskolan
är på samma nivå som tidigare, både på nationell nivå och i Ale. I Ale har förkollärartätheten
avseende legitimerade förskollärare ökat jämfört med tidigare. I fritidshemmet är andelen
behöriga lärare låg, men har ökat något sen 2020.

Åsa Ericson Maggan Melander

Sektorchef Verksamhetsutvecklare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Ärendet

Personal- och lärartäthet, samt lärarbehörighet mäts nationellt i alla skolformer per 15 oktober
varje år. Den redovisning som gjordes i oktober 2021 har redovisats av Skolverket under
våren 2022.

Här redovisas den statistik som Ale lämnat in avseende förskola och fritidshem per 15
oktober 2021 jämfört med riket och jämförelser med tidigare år. Statistiken för andel behöriga
förskollärare och lärare i fritidshem avser de som var anställda 15 oktober 2021 vid
inrapportering till SCB. Statistiken visar vad dessa hade för behörighet i februari 2022.

Ale har under flera år haft en personal- och lärartäthet som ligger väsentligt lägre än riket.
Läsåret 2018/19 var den sammanlagda nivån i alla skolformer så låg att Lärarförbundet
rankade Ale lägst i riket. Ale har sedan dess lyckats förbättra lärartätheten i både förskola och
fritidshem.

Den senaste statistiken över lärarbehörigheten visar att andelen legitimerade lärare i förskolan
är på samma nivå som tidigare, både på nationell nivå och i Ale. I Ale har förkollärartätheten
avseende legitimerade förskollärare ökat jämfört med tidigare. I fritidshemmet är andelen
behöriga lärare låg, men har ökat något sen 2020.

Förskola

I förskolan har personaltätheten förbättrats och antal barn per personal har minskat till 5 barn

per personal jämfört med 5,7 barn per personal hösten 2020. Personaltätheten är på ungefär

samma nivå som i riket och Västra Götaland och högre än pendlingskommuner nära storstad.

Den stora förbättring som syns för 2021 och beskrivs ovan kommer inte att kunna bibehållas

under 2022 och 2023. Förskolans medel för personaltäthet har ökat betydligt mer än tillskottet

i budget för 2021, detta genom statlig ersättning för sjuklön. Det har inneburit fler anställda

men då sjukfrånvaron varit hög samt restriktioner för bemanning funnits har i realiteten

personaltillgången varit begränsad. Diagrammet nedan visar utveckling av personaltäthet i
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förskolan över tid jämfört med riket och pendlingskommuner nära storstad.

Antal barn per personal (heltidstjänst) i Ales kommunala förskolor, 2016-2021 i jämförelse

med riket, VGR och pendlingskommuner nära storstad. Källa: Skolverket

Av all personal som arbetar med barn i Ales kommunala förskolor har 38 procent
förskollärarlegitimation, samma nivå som de senaste åren, och tre procentenheter lägre än
riket.

Andel personal med förskollärarlegitimation i Ales kommunala förskolor, 2017-2021 i Ales kommunala skolor i

jämförelse med Riket, omräknat till heltidstjänster. Källa: Skolverket
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Variationen mellan kommunens förskolor är stor. Det finns förskolor där andel personal med
förskollärarlegitimation är under 30 procent och de som har en andel som överstiger 50
procent. Skillnaden mellan förskolorna har minskat något, en viss utjämning jämfört med
föregående år syns. Antalet anställda omräknat till heltidstjänster var 345 vid mätdatum 15
oktober 2021. (Källa: Skolverket)

Antal barn per legitimerad förskollärare är 13,3 i Ales kommunala förskolor. I riket är det
12,5 barn per legitimerad förskollärare. I Ale syns en förbättring över tid, men variationen är
stor mellan kommunens förskolor. Det finns enheter som har mindre än 10 barn per
förskollärare edan andra har upp emot 20 barn.

Antal barn per legitimerad förskollärare (heltidstjänst) i Ales kommunala förskolor, 2017-2021
i jämförelse med riket, VGR och pendlingskommuner nära storstad. Källa: Skolverket

Fritidshem

Personaltätheten i Ales fritidshem har ökat markant sedan hösten 2020 och närmar sig nu
riket. Ökningen beror delvis på en satsning efter att kartläggningen av kommunens fritidshem
under 2021 bland annat belyste den låga personaltätheten. Men det finns parametrar som
påverkar jämförelserna av fritidshemmen i landet, till exempel vilka åldersgrupper som går på
fritidshem. I Ale erbjuds elever i årskurs 4-6 fritidshem medan flera andra kommuner
erbjuder fritidsklubb för dessa åldrar. Personaltätheten är lägre för de äldre eleverna, delvis
för att eleverna är och förväntas vara mindre på fritidshemmet. Det finns också stora
variationer i personaltäthet mellan de olika fritidshemmen, detta beror delvis på hur
åldersfördelningen ser ut på fritidshemmet.
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Antal barn per personal (heltidstjänst) i Ales kommunala fritidshem, 2016-2021
i jämförelse med riket, VGR och pendlingskommuner nära storstad. Källa: Skolverket

Från och med 1 juli 2019 infördes legitimationskrav för att få bedriva och ansvara för
undervisningen i fritidshemmet. I undervisningen i fritidshemmet får det även finnas annan
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas.
Sådan annan personal kan till exempel vara fritidsledare och barnskötare.

I Ales kommunala fritidshem finns det 79 elever per legitimerad lärare i fritidshem, en liten
förbättring jämfört med 2020 då det var 84 elever per legitimerad lärare. I riket är
motsvarande 62 elever per legitimerad lärare.

Andel personal med pedagogisk högskoleexamen på fritidshemmen har minskat över tid i Ale
men har ökat igen sen hösten 2020. Ale har en låg andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen jämfört med både riket och Västra Götaland. Även pendlingskommuner nära
storstad ligger något högre än Ale.
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Diagrammet nedan visar utvecklingen av andel personal med pedagogisk högskoleutbildning

över tid.

Andel personal med pedagogisk högskoleexamen, 2017-2021 i Ales kommunala fritidshem i jämförelse med

Riket, omräknat till heltidstjänster. Källa: Skolverket
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Utbildningsnämnden

Åtgärdsplan gällande rekommendationer från

revisionsrapport 2021

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden beslutar anta åtgärdsplan gällande rekommendationerna från

revisionsrapporten 2021.

2. Utbildningsnämnden beslutar översända svaret till revisionen som sitt eget yttrande.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Utifrån kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Granskningen syftar till att ge
revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all
verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Revisionen har
granskat och lämnat rekommendationer till nämnden utifrån målstyrning, uppföljning
och arbetet med intern kontroll. I revisionens följebrev önskas svar från nämnden senast
den 16 juni. En åtgärdsplan har tagits fram i syfte att besvara revisionens frågeställningar
och lyfta hur nämnden går vidare med arbetet utifrån de rekommendationer som
framförts i revisionsrapporten 2021. Förvaltningen bedömer sammantaget att åtgärderna
kommer stärka arbetet med målstyrningen, uppföljning och tillse att arbetet med intern
kontrollen antas i enlighet med riktlinjer.

Åsa Ericson Maggan Melander

Sektorchef Verksamhetsutvecklare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19 Åtgärdsplan gällande rekommendationer från

revisionsrapport 2021

Åtgärdsplan gällande revisionsrapporten 2021 Utbildningsnämnden

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021 Ale kommun

Revisionens följebrev 2022-03-16

Beslutet skickas till:
För kännedom:

Revisionen

Ärendet

Utifrån kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Styrelse och nämnders ansvar för
verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt,
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och god revisionssed. Revisionen har granskat och lämnat
rekommendationer till styrelse och nämnder utifrån områdena styrning, uppföljning och
intern kontroll.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderade revisionen nämnden att:

· Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av
måluppfyllelse

· Stärka uppföljningen av nämndens budget för att säkerställa budget i balans

· Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer

I revisionens följebrev önskas svar från nämnden senast den 16 juni utifrån följande
frågeställningar:

· Vilka åtgärder avser styrelsen att vidta med anledning av de rekommendationer
som redovisas i rapporten?

· När avser styrelsen att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att
vara genomförda?
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· Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra
beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i
rapporten?

En åtgärdsplan har tagits fram i syfte att besvara revisionens frågeställningar och lyfta
hur nämnden går vidare med arbetet utifrån de rekommendationer som framförts i
revisionsrapporten 2021.

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.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Av framtagen åtgärdsplan framgår hur förvaltningens åtgärder är kopplade till
revisionens rekommendationer och vem som är ansvarig samt när åtgärderna planeras
vara genomförda.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan som svar på revisionens begäran i enlighet
med frågeställningarna i följebrevet till revisionsrapporten 2021. Åtgärdsplanen
behandlar de rekommendationer som framförts av revisionen. Förvaltningen bedömer
sammantaget att åtgärderna kommer stärka arbetet med målstyrning, uppföljning och
tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med gällande riktlinjer.
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1 Granskningens utgångspunkter 

Utifrån kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i 

kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlig-

het med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och 

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta är en åtgärdsplan som har till 

syfte att lyfta hur styrelse/nämnd går vidare med åtgärder utifrån de rekommendationer som fram-

förts av revisionen i samband med revisionsrapporten 2021. 

Revisionen har granskat och lämnat rekommendationer till styrelse och nämnder utifrån följande tre 

områden. 

Tillräcklig styrning för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter 

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål 

▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 

Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi 

▪ B1. Följt upp nämndens verksamhet och måluppfyllelse löpande 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi löpande 

▪ B3. Följt upp avvikelser i ekonomi och måluppfyllelse samt vidtagit åtgärder för 

budget i balans och god måluppfyllelse 

▪ B4. Löpande utövat uppsikt över nämnder och bolag (KS) 

Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten 

▪ C1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 

▪ C2. Fastställt en internkontrollplan i enlighet med riktlinjer och policy 

▪ C3. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll, och rapporterat till kommunstyrelsen 

i samband med delårs- och årsbokslut 

▪ C4. Granskat innevarande års interna planer för styrning och kontroll senast i 

december samt utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS) 

Bedömning har sedan genomfört utifrån följande kategorier: 
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2 Utbildningsnämnden 

2.1 Revisionens bedömning 

Revisionen bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlig-

het med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. 

• Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort bedömningen av måluppfyllelse för 

kommunfullmäktiges strategiska målsättningar. 

 

Revisionen bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rappor-

tering. 

• Revisionen noterar dock att nämndens prognos över budgetutfallet ändrat sent under året 

och att nämnden för 2021 har ett underskott om 6,9 mnkr. 

 

Revisionen bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kom-

munens anvisningar.  

• Det framgår att kontrollplanens innehåll inte följer riktlinjer för intern styrning och 

kontroll. 

 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar revisionen nämnden att: 

• Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse 

• Stärka uppföljningen av nämndens budget för att säkerställa budget i balans 

• Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer 
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2.2 Revisionens önskemål 

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 16 juni 2022 erhålla 

svar från nämnden på nedan frågeställningar. 

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som redovi-

sas i rapporten?  

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder medanledning 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? 

2.3 Nämndens åtgärdsplan 

Nedan presenteras åtgärder kopplade till varje rekommendation. 

2.3.1 Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 

Åtgärd/er Genomförande (Start och slutdatum) Ansvarig 

För att stärka målstyrningen vid bedömning av 
måluppfyllelse ska följande genomföras: 
 
- Bedömningsgrunder ska formuleras som preciserar 
de övergripande principerna som gäller vid bedöm-
ning av måluppfyllelse. 
 
- Bedömningsgrunder ska även formuleras som pre-
ciserar de specifika principerna som bryter ner kom-
munfullmäktiges målsättningar som gäller vid be-
dömning av måluppfyllelse. 
 
- Bedömningsgrunderna kommer läggas in i framtida 
bokslut som läsanvisningar för att tydliggöra och 
skapa en röd tråd mellan bedömningsgrunderna och 
bedömningen av måluppfyllelse. 

Genomförande kommer ske i samband 
med delårsbokslut 2 för 2022. 
 
Period: 2022-08-01 och 2022-10-31 

 

2.3.2 Följt upp avvikelser i ekonomi och måluppfyllelse samt vidtagit åtgärder 

för budget i balans och god måluppfyllelse 

Åtgärd/er Genomförande (Start och slutdatum) Ansvarig 

För att följa upp avvikelser gällande budget i balans 
och god måluppfyllelse ska följande genomföras: 
 
- Månadsvis gå igenom varje faktura från samtliga 
leverantörer och stämma av mot korrekt pris och se-
dan räkna fram framtida kostnad. Detta inom samt-
liga områden som har köpta platser för att minimera 
avvikelserna och i tidigt skede fånga upp eventuella 
ökningar/minskningar av köpta platser eller olika 
slags tilläggsbelopp etc. 
 
- Översyn för att enklare kunna prognostisera för-
ändringar av semesterlöneskulden.  
 
- Dialog med fastighet i god tid kring eventuellt 
ökade elkostnader, detta för att kunna få med even-
tuella höjningar i god tid till prognosarbetet. 

Genomförande pågår och kommer ge-
nomföras under 2022. 
 
Period: 2022-01-01 och 2022-12-31 
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2.3.3 Fastställt en internkontrollplan i enlighet med riktlinjer och policy 

Styrdokumenten Policy för intern kontroll Ale kommun slutade gälla 2021-12-31. Och Riktlinjer för 

intern styrning och kontroll i Ale kommun har reviderats sedan 2021-12-31. Ny riktlinje heter Rikt-

linje för intern kontroll i Ale kommun och gäller sedan 2022-01-01. 

Därmed kommer åtgärderna utgå från gällande riktlinje för intern kontroll. 

Åtgärd/er Genomförande (Start och slutdatum) Ansvarig 

För att säkerställa att arbetet med intern kontroll föl-
jer kommunens riktlinje ska följande genomföras: 

- Informationsinsats med berörda i sektorn av rikt-
linje för intern kontroll i Ale kommun. För att förankra 
arbetssätt, ansvarsfördelning och formkrav enligt 
gällande riktlinje. 

- Förplanering av process för antagande av intern 
kontrollplan inför 2023. För att säkerställa att den 
fastställs enligt tidsram för gällande riktlinje. 

Genomförandet av informationsinsats gäl-
lande riktlinje och förplanering av process 
för antagande av intern kontrollplan 2023 
planeras pågå över närmaste tidperioden 
men senast fram till mitten på september 
månad 2022. Då arbetet med att ta fram 
bruttolista med risker för intern kontrollplan 
2023 börjar. 
 
Period: 2022-05-01 och 2022-09-20 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 

av nämnderna i Ale kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag 

för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommu-

nallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämn-

der och har genomförts genom protokollsgranskning, dokumentstudier och nämnddialoger 

med styrelsens och nämndernas presidier. I figuren nedan redovisas granskningens samman-

ställda bedömning per nämnd och styrelsen utifrån områdena styrning, uppföljning och intern 

kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens nämnder och styrelsen 

 

Antal av styrelse/nämnder som säkerställt, i allt väsentligt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig styrning/ upp-

följning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt styrning/ uppfölj-

ning/kontroll i enlighet med kommunens anvisningar 

I granskningen har förbättringsområden identifierats.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:   

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Säkerställa att uppsiktsplikten över bolag uppfylls  

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll följer kommunens riktlinjer  

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, service-

nämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden att:  

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer   

Utöver ovan rekommenderar vi även utbildningsnämnden att: 

 Stärka uppföljningen av nämndens budget för att säkerställa budget i balans 

  

6

Styrning

5

1

Uppföljning

6

Intern kontroll
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. Sty-

relse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där fram-

går att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 

i övrigt tillfredsställande sätt.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarspröv-

ningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God 

revisionssed.1 Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige bestämt? 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill 

säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i 

enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 

 Hur påverkar den tillitsbaserade styrningen möjligheten att följa upp verksamheten? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de huvudsakliga re-

visionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om kommunstyrelsens ansvar att leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § om nämnders ansvar att verksamheten bedrivs i enlighet 

med föreskrifter, fullmäktiges mål och riktlinjer samt med tillräcklig intern kontroll 

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget 2021 

 Vision 2025 Lätt att leva och tillhörande strategisk plan 

 Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun 

 Riktlinjer för intern kontroll i Ale kommun 

 Policy för intern kontroll i Ale kommun 

Bakgrunden till granskningen samt metod beskrivs i bilaga 1. 

Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. 

Granskningens källförteckning återfinns i bilaga 3. 

Resultat av nämnddialoger beskrivs i bilaga 4.  

 

1 Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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2. Granskningens utgångspunkter 
Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter utifrån krav på kommunstyrelse och nämn-

der i kommunens styrmodell samt i kommunallagen. 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Ale kommuns styrmodell såsom den är be-

skriven i budget och verksamhetsplan 2021, riktlinjer för intern styrning och kontroll samt policy 

för intern kontroll. Vidare bygger ramverket på kommunstyrelsens och nämndernas reglemen-

ten. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, uppföljning 

och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs för i efterföl-

jande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 

följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter 

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål 

▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp nämndens verksamhet och måluppfyllelse löpande  

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi löpande 

▪ B3. Följt upp avvikelser i ekonomi och måluppfyllelse samt vidtagit åtgärder för 

budget i balans och god måluppfyllelse 

▪ B4. Löpande utövat uppsikt över nämnder och bolag (KS) 

 

 Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten  

▪ C1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 

▪ C2. Fastställt en internkontrollplan i enlighet med riktlinjer och policy  

▪ C3. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll, och rapporterat till kommun-

styrelsen i samband med delårs- och årsbokslut 

▪ C4. Granskat innevarande års interna planer för styrning och kontroll senast i 

december samt utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS) 
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3. Kommunstyrelsen 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende kommunstyrelsens styrning, uppsikt, uppfölj-

ning samt interna kontroll. Därefter redogörs resultat av dialog med kommunstyrelsens presi-

dium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

3.1. Iakttagelser 

3.1.1. Styrning 

Av utkast till kommunens årsredovisning för 2021 framgår att de två strategiska målsättning-

arna hälsa och välbefinnande samt kunskap och utbildning bedöms ha viss måluppfyllelse. 

Det framgår inte på ett tydligt sätt hur bedömningen av måluppfyllelsen för de strategiska mål-

sättningarna har genomförts och vad bedömningen baseras på. Detta då det inte formulerats 

grunder för när målsättningarna ska anses uppfyllda. Ingen tydlig bedömning sker heller av de 

fokusområden som kopplas till de strategiska målsättningarna. Detsamma gäller för kommun-

styrelsens årsredovisning för 2021. Detta sammantaget medför svårigheter att kunna följa om 

kommunfullmäktiges mål omhändertas.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende kommunstyrelsens arbete med 

att fastställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska 

målsättningar.   

3.1.2. Uppföljning 

Kommunstyrelsen har enligt utkast till årsredovisning för 2021 ett överskott om cirka 17,5 mnkr, 

om kommunens förändring av pensioner undantas2. Överskottet följer av att centrala medel 

för oförutsedda kostnader förblivit outnyttjade under året.  

Av protokoll framgår inte att kommunstyrelsen utövat uppsikt över kommunens bolag, utöver 

delårsrapport 2.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av kommu-

nens ekonomi och verksamhet samt löpande uppsikt över nämnder och bolag.   

3.1.3. Intern kontroll 

Kommunstyrelsen antog intern kontrollplan för 2021 senare än riktlinjer för intern styrning och 

kontroll föreskriver. Planen antogs i januari 2021 men riktlinjerna anger att planen ska antas 

senast i december året innan. Av planen framgår inte till vem granskning ska rapporteras samt 

vilka regler, rutiner eller policys som berörs, vilket riktlinjer för intern styrning och kontroll anger 

ska framgå av planen. 

Kommunstyrelsen har granskat nämndernas uppföljning av interna kontrollplaner senare än 

vad riktlinjer för intern styrning och kontroll föreskriver. Riktlinjerna anger att kommunstyrelsen 

senast i december ska granska innevarande års planer3. Detta har skett i mars 2022.  

 

2 En pensionsavsättning av engångskaraktär medför ett kraftigt underskott för kommunstyrelsen. 
3 Riktlinjer för intern styrning och kontroll som gäller från 1 januari 2022 anger att granskningen ska ske 

senast den 28 februari.   
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Vid helårsuppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan framgår att en kontroll är på-

gående med avvikelse och att fyra kontroller är pågående.4  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt utvärdering av kommunens arbetssätt för intern kontroll.  

3.2. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 Kommunstyrelsen uppger att det finns utmaningar kopplat till personal och kompetens-

försörjning. Det upplevs finnas behov för kommunen att arbeta med att skapa attrakti-

vitet för att arbeta i offentlig sektor. Vid dialogen lyfts en framtida utmaning med be-

manning inom äldreomsorg och skola som riskerar kräva att personal hyrs in, vilket 

leder till högre kostnader. Vidare framförs att kommunstyrelsen behöver arbeta mer 

aktivt med kort- och långtidssjukfrånvaro, arbete som blivit uppskjutet under pandemin. 

Pandemin har även ökat behovet av ett välfungerande arbetsmiljöarbete, då läget varit 

ansträngt till följd av personalbrist inom exempelvis socialtjänsten.  

 Kommunstyrelsen lyfter att kommunen i dagsläget saknar godkända detaljplaner som 

inkluderar skolfastigheter. Det medför en risk att kommunen i framtiden kan behöva 

hyra in sig i lokaler vilket är kostsamt. Kommunstyrelsen är medveten om problemati-

ken och det hanteras. Däremot lyfts att utvecklingsarbetet som pågår kopplat till sam-

hällsbyggnad inte kommit så långt som önskat. 

3.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att två strategiska mål-

sättningar bedöms uppnå viss måluppfyllelse. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur kommun-

styrelsen gjort bedömningen att samtliga av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar 

bedöms uppfyllas. Det är vår bedömning att kommunstyrelsen bör formulera grunder för be-

dömning av måluppfyllelse. Detta för att säkerställa en tydlig styrning avseende målarbetet.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rap-

portering. Granskningen visar på ett överskott mot budget för kommunstyrelsen 2021. Av pro-

tokoll framgår inte att kommunstyrelsen utövat uppsikt över bolag.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommu-

nens anvisningar. Granskningen visar att kommunstyrelsen i sitt arbete med intern kontroll inte 

följt riktlinjer för intern styrning och kontroll vad gäller när planen antagits, planens innehåll 

samt när granskning av nämndernas interna planer skett.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Säkerställa att uppsiktsplikten över bolag uppfylls  

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll följer kommunens riktlinjer  

 

4 Kontrollen till området ansökan om bidrag är pågående med avvikelse. Kontroller till områdena digitala 

möten via Teams, Zoom etc, kompetensförsörjning och verksamhetsutövning är pågående. 
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4. Kultur- och fritidsnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, uppfölj-

ning samt interna kontroll. Därefter redogörs resultat av dialog med nämndens presidium. Ka-

pitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

4.1. Iakttagelser  

4.1.1. Styrning  

Av kultur- och fritidsnämndens utkast till årsredovisning för 2021 framgår att uppdraget att 

upprätta ny biblioteksplan är avslutat med avvikelse.5 Det framgår inte på ett tydligt sätt hur 

nämnden gjort bedömningen att samtliga av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar 

uppfylls. Detta då det inte formulerats grunder för när målsättningarna ska anses uppfyllda. Vi 

noterar även att nämnden till vissa målsättningar fastställt mått med målvärden, till skillnad 

från vissa övriga nämnder.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

4.1.2. Uppföljning  

Nämnden har enligt utkast till årsredovisning för 2021 ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet 

är en följd av nämndens beslut om återstart av föreningslivet efter pandemin samt feriearbete 

för ungdomar i föreningsregi. Besluten och underskottet har enligt protokoll godkänts av kom-

munfullmäktige.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet. 

4.1.3. Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan för 2021 anger inte ansvarig funktion för fyra kontroller6, vem 

granskning ska rapporteras till samt vilka regler, rutiner eller policys som berörs. Samtliga 

dessa delar är sådant som riktlinjer för intern styrning och kontroll anger ska framgå av planen. 

Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår att en kontroll är pågående med avvikelse och 

att två är pågående.7  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

4.2. Resultat av dialog med kultur- och fritidsnämnden 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 

5 Uppdraget kopplas till målsättningen kunskap och utbildning. Ny plan planeras fastställas under 2022.   
6 Det avser kontrollerna kontroll av att delegeringsbeslut rapporteras, undersöka 2019 års anställningar, 

granska löneutbetalning samt inventera musikinstrument.  
7 Kontrollen kopplat till området kontroll av lönehantering är pågående med avvikelse. Kontroller kopp-

lade till områdena anställningsprocess samt verksamhet är pågående. 
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 Nämnden ser en utmaning kopplat till målstyrning och fastställande av mått. Verksam-

hetsplanen har flertalet mått som är kvantitativa. Det upplevs finnas behov av att utvär-

dera huruvida det bör inkluderas kvalitativa mått för att inkludera kvalitetsarbetet. 

 Nämnden lyfter att det är en utmaning att antalet barn och unga ökar i kommunen 

samtidigt som nämndens ekonomi blir allt mer ansträngd. Det sker även en minskning 

av antalet aktiva i föreningslivet vilket är en utmaning för nämndens verksamhet.    

 Nämnden ser risker kopplat till personalläget. Personalomsättningen har ökat inom kul-

turskolan och antalet platser har minskat. Under 2021 har sjukfrånvaron däremot mins-

kat.  

4.3. Vår bedömning  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden 

gjort bedömningen av måluppfyllelse kommunfullmäktiges strategiska målsättningar.  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Nämnden har ett underskott mot budget om 1,3 mnkr för 2021.  

Vi bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Det framgår att kontrollplanens innehåll inte följer riktlinjer för intern styrning och 

kontroll. Vid uppföljning per helår framgår en kontroll som pågående med avvikelse och två 

som är pågående.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer   

 

  



   

10 

 

5. Samhällsbyggnadsnämnden  

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende samhällsbyggnadsnämndens styrning, upp-

följning samt interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presi-

dium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

5.1. Iakttagelser  

5.1.1. Styrning  

Av samhällsbyggnadsnämndens utkast till årsredovisning för 2021 framgår att nämnden inte 

ger en bedömning av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges strategiska målsättningar kun-

skap och utbildning samt ett Ale. Därtill framgår att sex uppdrag bedöms vara pågående med 

avvikelser samt att två uppdrag inte är påbörjade.8 Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämn-

den gjort bedömningen av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges strategiska målsättningar. 

Detta då det inte formulerats grunder för när målsättningarna ska anses uppfyllda. Vi noterar 

även att nämnden till vissa målsättningar fastställt mått med målvärden, till skillnad från vissa 

övriga nämnder.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

5.1.2. Uppföljning 

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet har enligt utkast till årsredovis-

ning för 2021 ett underskott om 0,1 mnkr, taxefinansierade verksamheten har ett överskott om 

1,6 mnkr. Tidigare delårsrapporter prognostiserade ett större underskott till följd av extra en-

gångssatsningar som beviljats mot bakgrund av att kommunen prognostiserade ett överskott.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet.  

5.1.3. Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan för 2021 anger inte ansvarig funktion för fyra kontroller9, vem 

granskning ska rapporteras till samt vilka regler, rutiner eller policys som berörs. Samtliga 

dessa delar är sådant som riktlinjer för intern styrning och kontroll anger ska framgå av planen. 

 

8 Uppdragen att ta fram styrdokument som beskriver processen, att leda och samordna dialogen med 

övriga sektorer, att ta fram en prioriteringsordning för framtida utveckling av de fem stationssamhällena, 

att ta fram en vision utifrån prioriteringsordningen, att säkerställ plan för finansiering och genomförande 

av infrastruktur inom Nödinge föp samt att inventera otrygga busshållplatser och lämna rapport bedöms 

vara pågående med avvikelse. Uppdragen att genomföra övertagandet av vägföreningar och lekplats-

plan bedöms inte vara påbörjade.  
9 Det avser kontrollerna av områdena kontrollera att avrop sker enligt korrekt avtal, fakturering har gjorts 

enligt gällande taxa och undersöka nyanställdas uppfattning om introduktionen. 
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Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår att två kontroller är pågående med avvikelse 

och att en kontroll inte är påbörjad.10  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

5.2. Resultat av dialog med samhällsbyggnadsnämnden  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 Nämnden uppger att en genomlysning pågår av hela samhällsbyggnadsprocessen. I 

genomlysningen ingår bland annat att se över organisationen utifrån kommunens till-

växt som ökar vilket ställer krav på organisationen. En följd av detta är att det behövs 

fler bostäder, då befolkningen kommer fördubblas till 2050. 

 Nämnden framför att det är en utmaning att organisationen inte växt i den utsträckning 

som krävs för att kunna möta den ökade efterfrågan, exempelvis kopplat till bygglov. 

Det upplevs vara svårt att rekrytera kompetens. Bygglovsverksamheten har haft dåliga 

värden i flera mätningar och nämnden arbetar med att åtgärda detta. Inom bygglov har 

nämnden svårt att hålla tidsbrister vilket leder till minskade intäkter. Samtidigt påtalas 

att den höga arbetsbelastningen medför att verksamhetsutveckling nedprioriteras. Att 

hantera detta ingår i genomlysningen som pågår.  

5.3. Vår bedömning  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar dock att nämnden saknar 

bedömning av måluppfyllelse för två strategiska målsättningar, att sex uppdrag är pågående 

med avvikelser samt att två inte är påbörjade. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden 

gjort bedömningen av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges strategiska målsättningar. 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Vi bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Det framgår att kontrollplanens innehåll inte följer riktlinjer för intern styrning och 

kontroll. Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår två kontroller som pågående med av-

vikelse och att en kontroll som inte är påbörjad. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer 

    

 

10 Kontrollerna som är pågående med avvikelse är kopplat till områdena uppföljning av betalda leveran-

törsfakturor samt kontroll av löner. Kontrollerna som ej är påbörjad är kopplat till området kompetensut-

vecklingsplaner. 
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6. Servicenämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende servicenämndens styrning, uppföljning samt 

interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet 

avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

6.1. Iakttagelser 

6.1.1. Styrning  

Av servicenämndens utkast till årsredovisning för 2021 framgår att sex uppdrag bedöms vara 

pågående med avvikelser samt att två aktiviteter kopplat till nämndens mål och uppdrag inte 

är genomförda.11 Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort bedömningen att sex 

av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar uppfylls. Detta då det inte formulerats grun-

der för när målsättningarna ska anses uppfyllda. Ingen tydlig bedömning sker heller av de 

fokusområden som kopplas till de strategiska målsättningarna. 

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

6.1.2. Uppföljning  

Servicenämnden har enligt utkast till årsredovisning ett underskott på 5 tkr.   

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet.  

6.1.3. Intern kontroll  

Av nämndens intern kontrollplan för 2021 framgår inte till vem granskning ska rapporteras samt 

vilka regler, rutiner eller policys som berörs, något som riktlinjer för intern styrning och kontroll 

anger ska framgå av planen. Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår två kontroller som 

är pågående och två kontroller där status ej ges.12  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

6.2. Resultat av dialog med servicenämnden 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 

11 Uppdragen att utreda om nämndens lokalbestånd kan erbjuda lokala arbetsplatser för allmänheten, 

att utreda möjligheten till samordnad varudistribution i kommunen, att utreda möjligheter till 3D fastig-

hetsbildning eller byggnation, att se över effektiviseringsmöjligheter inom IT och fordonshantering samt 

att samordna arbetet med att skapa ”ett Ale” bedöms vara pågående med avvikelse. Aktiviteter kopplat 

till nämndens mål att sektorn har en utvecklad servicekultur med känsla av sammanhang och helhetssyn 

som präglar medarbetare och chefer och nämndens uppdrag att skapa struktur för och genomför regel-

bunden utvärdering av den tillitsbaserade styrningen bedöms ej vara genomförda.  
12 Kontrollerna som är pågående avser underhåll och lokalförsörjningsprocessen. Kontrollerna som det 

ej ges status för avser IT-drift och finansiering av verksamhet. 
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 Nämnden framför att lokalförsörjningsprocessen tidigare haft vissa brister. Nämnden 

har i uppdrag att samordna processen och verksamheternas behov. En analys av pro-

cessen sker i samband med att hela samhällsbyggnadsprocessen ses över. Nämnden 

har tidigare saknat en underhållsplan utan istället gjort statusbesiktningar av sina fas-

tigheter.  

 Nämnden uppger att det i dagsläget upplevs saknas utrymme till att göra fler effektivi-

seringar. Nämnden har tidigare behövt göra besparingar vilket föranlett att det saknas 

medel för oförutsedda händelser och kostnader men även att det saknas utrymme för 

att utveckla verksamheten.  

 Nämnden framför att de upplever brist på kockar, projektledare och byggnadsingenjö-

rer. 

6.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att sex uppdrag bedöms 

vara pågående med avvikelser samt två aktiviteter kopplat till nämndens mål och nämndens 

uppdrag ej vara genomförda. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort bedöm-

ningen av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges strategiska målsättningar.  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Vi bedömer att nämnden i delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Det framgår att kontrollplanens innehåll inte följer riktlinjer för intern styrning och 

kontroll. Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår två kontrollmoment som är pågående 

och två kontrollmoment där status ej ges. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer 
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7. Socialnämnden  

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende socialnämndens styrning, uppföljning samt 

interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet 

avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

7.1. Iakttagelser  

7.1.1. Styrning  

Av socialnämndens utkast till årsredovisning för 2021 bedömer nämnden viss måluppfyllelse 

för två av de strategiska målen. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort bedöm-

ningen att fyra av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar uppfylls. Detta då det inte 

formulerats grunder för när målsättningarna ska anses uppfyllda. 

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

7.1.2. Uppföljning  

Nämnden har enligt utkast till årsredovisning för 2021 ett överskott om cirka 20 mnkr. Över-

skottet följer främst av statlig ersättning för sjukfrånvaro till följd av pandemin samt statliga 

stimulansmedel till äldreomsorgen.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet.  

7.1.3. Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan för 2021 anger inte ansvarig funktion för en kontroll13,  vem 

granskning ska rapporteras till samt vilka regler, rutiner eller policys som berörs. Samtliga 

dessa delar är sådant som riktlinjer för intern styrning och kontroll anger ska framgå av planen.  

Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår en kontroll som är avslutad med avvikelse.14  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

7.2. Resultat av dialog med socialnämnden  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 Nämnden framför att en eventuellt ny socialtjänstlag kommer att innebära en utmaning 

och ett förändrat arbetssätt för nämnden. Det skulle medföra mer främjande insatser, 

vilket kommer påverka planeringen för verksamheten. Därtill påtalas att en eventuell 

omorganisation av Arbetsförmedlingen kommer att påverka nämndens verksamhet. 

Det uppges finnas en risk att kommunens arbete med arbetsmarknadsinsatser kan 

komma att bli fokuserat på de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden.  

 

13 För kontrollen kopplat till risk för att lokaler inte uppfyller gällande lagkrav. 
14 Det avser kontrollen handläggning- och ärendehanteringsprocessen.  
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 Nämnden uppger att bostadsbrist och lokalbrist är en utmaning. Den demografiska ut-

vecklingen ökar även behovet av platser på särskilt boende och nybyggnation är nöd-

vändigt. Nya boenden inom äldreomsorg och funktionsstöd leder delvis till högre kost-

nader. Nämnden har inte klarlagt huruvida de ska äga eller hyra lokaler och byggnader.  

 Inom individ- och familjeomsorg lyfter nämnden att det finns risk för ökade kostnader 

på grund av pandemin som medför en ökad arbetslöshet. Det framförs att det är en 

utmaning att arbeta med ettåriga budgetar då nämnden arbetar med långsiktiga behov.  

7.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att två av de strategiska 

målsättningarna för 2021 bedöms uppnå viss måluppfyllelse. Det framgår inte på ett tydligt sätt 

hur nämnden gjort bedömningen av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges strategiska mål-

sättningar.  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Vi noterar att nämnden har ett överskott mot budget för 2021.  

Vi bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Det framgår att kontrollplanens innehåll inte följer riktlinjer för intern styrning och 

kontroll. Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår en kontroll som är avslutad med avvi-

kelse. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer 
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8. Utbildningsnämnden  

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende utbildningsnämndens styrning, uppföljning 

samt interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Ka-

pitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

8.1. Iakttagelser  

8.1.1. Styrning  

Av utbildningsnämndens utkast till årsredovisning för 2021 framgår att nämnden inte gör en 

bedömning av måluppfyllelse för tre av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar.15 

Nämnden bedömer viss måluppfyllelse för två av de strategiska målsättningarna.16 Det fram-

går inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort bedömningen av måluppfyllelse för kommunfull-

mäktiges strategiska målsättningar. Detta då det inte formulerats grunder för när målsättning-

arna ska anses uppfyllda.   

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

8.1.2. Uppföljning  

Utbildningsnämnden har enligt utkast till årsredovisning för 2021 ett underskott om 6,9 mnkr. 

Nämnden har tidigare under året prognostiserat ett överskott och underskottet upptäcktes sent 

under året. Underskottet beror enligt nämnden främst på ett sent upptäckt fel i budgetfilen för 

gymnasiets köpta platser, ökade kostnader kopplat till gymnasiet, ökade kostnader inom för-

skolan, ökade kostnader för semesterlöneskulden.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet.  

8.1.3. Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan för 2021 innehåller inte ansvarig funktion för en kontroll17, vem 

granskning ska rapporteras till, metod för kontrollen samt vilka regler, rutiner eller policys som 

berörs. Samtliga dessa delar är sådant som riktlinjer för intern styrning och kontroll anger ska 

framgå av planen. 

Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår sex kontroller som pågående, fyra pågående 

med avvikelse och en försenad.18  

 

15 Målsättningarna hälsa och välbefinnande, kunskap och utbildning samt hållbart samhällsbyggande 
16 Viss måluppfyllelse bedöms för de strategiska målsättningarna ett Ale och en arbetsgivare. 
17 Det avser kontrollen av området att på sikt sakna kompetens för det vi ska göra. 
18 Kontrollerna ansökan om bidrag, ärendehanteringsprocessen, personuppgiftshantering, kritiska pro-

cesser, kompetensförsörjning och verksamhetsutövning är pågående. Kontrollerna verksamhetsutöv-

ning, personuppgiftshantering, delegeringsordningen samt arkivering och diarieföring är pågående med 

avvikelser. Kontrollen arkivering och diarieföring är försenad.  
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I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

8.2. Resultat av dialog med utbildningsnämnden  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 Nämnden lyfter att utveckling av mål- och internkontrollarbete fortsatt pågår. I dagslä-

get får nämnden uppföljning av intern kontrollplan löpande vid varje sammanträde.  

 Nämnden uppger att de har en utmaning kring kompetensförsörjning och upplever 

lärarbrist, särskilt inom förskolan har kommunen låg andel förskolelärare. Med hänsyn 

till pandemin som medfört särskild ansträngning inom skolans verksamhet betonas att 

ett välfungerande arbetsmiljöarbete är av vikt. Det bedöms att pandemin kommer ha 

långsiktiga effekter på måendet och elevernas kunskapsresultat. Vidare har pandemin 

påverkat arbetet med den nationella digitaliseringsstrategin.  

8.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar dock att nämnden saknar 

bedömning av måluppfyllelse för tre strategiska målsättningar, därtill framgår att nämnden be-

dömer viss måluppfyllelse till två av de strategiska målsättningarna. Det framgår inte på ett 

tydligt sätt hur nämnden gjort bedömningen att en av kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar bedöms uppfyllas.  

Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Vi 

noterar dock att nämndens prognos över budgetutfallet ändrat sent under året och att nämn-

den för 2021 har ett underskott om 6,9 mnkr.  

Vi bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Granskningen visar att nämndens kontrollplans innehåll inte följer riktlinjer för in-

tern styrning och kontroll. Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår sex kontroller som 

pågående, fyra pågående med avvikelse och en försenad. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Stärka uppföljningen av nämndens budget för att säkerställa budget i balans 

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer 
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9. Överförmyndarnämnden  

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende överförmyndarnämndens styrning, uppfölj-

ning samt interna kontroll. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens re-

visionskriterier. 

9.1. Iakttagelser  

9.1.1. Styrning  

Av överförmyndarnämndens utkast till årsredovisning för 2021 framgår att nämnden inte be-

dömer måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges strategiska målsättning ett Ale. Detta beror 

enligt uppgift på ett misstag i den administrativa handläggningen. Målet bedöms enligt uppgift 

ha viss måluppfyllelse. Tre aktiviteter bedöms vara pågående med avvikelser.19 Det framgår 

inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort bedömningen av måluppfyllelse för kommunfullmäk-

tiges strategiska målsättningar. Detta då det inte formulerats grunder för när målsättningarna 

ska anses uppfyllda. 

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

9.1.2. Uppföljning  

Överförmyndarnämnden har enligt utkast till årsredovisning för 2021 ett överskott om 49 tkr.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet. 

9.1.3. Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan för 2021 anger inte vem granskning ska rapporteras till samt 

vilka regler, rutiner eller policys som berörs, något som riktlinjer för intern styrning och kontroll 

anger ska framgå av planen.  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

9.2. Resultat av dialog med överförmyndarnämnden 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 Nämnden framför att en utredning genomförts för eventuellt ny lagstiftning för överför-

myndarverksamheten. Om utredningens förslag blir lagstiftning kommer nämndens 

verksamhet få utökade arbetsuppgifter vilket i sin tur kan medföra behov av fler med-

arbetare och ökade kostnader.  

 

19 Aktiviteter kopplat till nämndens mål möjliggöra att fler kommuninvånare ställer upp som ställföreträ-

dare, lägre tröskel och ökad benägenhet att kontakta överförmyndarnämnden samt utökad och fördju-

pad tillsyn av ställföreträdare i de delar som rör bevaka rätt och sörja för person. 
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 Nämnden upplever att det blir svårare att hitta ställföreträdare till mer komplexa ären-

den. Antalet komplexa ärenden ökar. En rekryteringsväg som nu prövas är att annon-

sera för studenter såsom socionom- och statsvetarstudenter som kan antas ha viss 

insyn i hur sådana ärenden kan hanteras. Detta kan även bidra till en föryngring bland 

ställföreträdarna.  

9.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar dock att tre aktiviteter be-

döms vara pågående med avvikelser. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort 

bedömningen att två av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar uppfylls.  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Vi bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Det framgår att nämndens interna kontrollplan inte följer riktlinjer för intern styr-

ning och kontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer 
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10. Tillitsbaserad styrning  

10.1. Hur påverkar den tillitsbaserade styrning möjligheten att följa upp verksamheten?    

Ale kommun har under 2020 infört en ny styrmodell med tillitsbaserad styrning. Av dokumentet 

styrmodell för Ale kommun framgår att styrmodellen syftar till att omhänderta kommunens 

samlade förmåga och kompetens samt skapa en förflyttning från styrning och kontroll till styr-

ning och koll. Kommunens beskrivning anger att den tillitsbaserade styrningen innebär att det 

löpande under året ska hållas tillitsdialoger på olika verksamhetsnivåer, inom förvaltningen 

samt mellan politik och förvaltning. Det framförs i dialog med flertalet nämnder att det inte finns 

någon kommungemensam plan för implementeringen av tillitsbaserad styrning och att det sak-

nas en tydlig gemensam definition av vad det innebär. 

I dialoger med nämnder och styrelse framgår en bild av att den tillitsbaserade styrningen ger 

en positiv inverkan på möjligheten till kvalitativ verksamhetsuppföljning. Det upplevs positivt 

för politiken och medarbetare att nämnder och förvaltning kan diskutera mer kring verksam-

heterna, snarare än att producera och läsa rapporter. Det framgår vidare att politiken upplever 

sig få en bättre förståelse och kunskap om verksamheten, vilket bidrar till bättre beslut. För 

kommunstyrelsen har styrmodellen bidragit till fler träffar med nämnderna än tidigare, vilket 

bidrar till bättre förutsättningar för att utöva uppsikt över nämnderna. Tidigare mötte kommun-

styrelsens arbetsutskott företrädare från nämnderna främst för att hantera större avvikelser 

kopplat till ekonomi. I dagsläget sker årliga dialoger mellan kommunstyrelsen och nämnderna. 

Styrmodellen har implementerats på olika sätt inom kommunen. Kultur- och fritidsnämnden 

har vid tiden för dialog, i augusti 2021, inte introducerat tillitsdialoger. I dialog med kommun-

styrelsen framförs att kommunen behöver utveckla detta arbetssätt som introducerades under 

2020. Utifrån lärdomarna sedan 2020 kring vad som fungerar väl och mindre väl har en ny 

styrmodell därför tagits fram för att få likformighet inom organisationen. Den nya styrmodellen 

antogs av kommunfullmäktige i december 2021.  

Det framförs även i dialoger att mätarbetet är en utmaning, hur kontroll ska göras utan samma 

mängd rapporter som tidigare. Servicenämnden framför i dialog att det ännu inte finns syste-

matik för spårbarhet, det förs inga formella protokoll eller anteckningar från tillitsdialogerna. 

Det framförs vara viktigt att dessa möten inte är beslutsmöten.  

10.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att den tillitsbaserade styrningen delvis försvagar möjligheten att följa upp 

verksamheten. Detta då det finns utmaningar kopplat till spårbarhet utifrån tillitsdialogerna. Vi 

noterar även fördelar med en ökad dialog som bidrar till stärkt styrning. Vi ser behov av att 

kommunen formulerar gemensam struktur och grunder för styrning och uppföljning.   

Det framgår av dialoger att den tillitsbaserade styrningen i huvudsak upplevs vara ett välfun-

gerande arbetssätt som bidrar till mer kunskap om nämndernas verksamhet. Däremot saknas 

det en gemensam struktur för styrningen. En ny styrmodell har antagits för att tydliggöra detta. 

Det framgår dock risker med arbetssättet kopplat till bristande spårbarhet i styrning och upp-

följning.  
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11. Sammanställd bedömning per nämnd 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Intern kontroll 

A2 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

KS  R    R  R  R 

KFN  R      R   

SBN  R      R   

SEN  R      R   

SN  R      R   

UN  R   R   R   

ÖN  R      R   

 

 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart       Rekommendation riktas 

 

 

Beskrivning av kriterier 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter 

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål 

▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp nämndens verksamhet och måluppfyllelse löpande  

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi löpande 

▪ B3. Följt upp avvikelser i ekonomi och måluppfyllelse samt vidtagit åtgärder för 

budget i balans och god måluppfyllelse 

▪ B4. Löpande utövat uppsikt över nämnder och bolag (KS) 

 

 Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten  

▪ C1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 

▪ C2. Fastställt en internkontrollplan i enlighet med riktlinjer och policy  

▪ C3. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll, och rapporterat till kommun-

styrelsen i samband med delårs- och årsbokslut 

▪ C4. Granskat innevarande års interna planer för styrning och kontroll senast i 

december samt utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS) 

 

 

 

 

 

    
R 
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12. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. 

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och rapportering utifrån kommunens styrmodell samt kommunallagen. Däremot 

bedömer vi att utbildningsnämnden bör stärka sin uppföljning för att säkerställa budget i ba-

lans. Därtill bedömer vi att kommunstyrelsen enbart delvis uppfyllt sin uppsiktplikt över kom-

munens bolag.  

Vad gäller arbetet med intern kontroll är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen 

och nämnderna enbart delvis följer de anvisningar som finns avseende intern kontroll. Kom-

munstyrelsen och nämnderna har inte följt kommunens riktlinjer för intern styrning och kontroll 

på ett antal punkter.  

Avseende den tillitsbaserade styrningen noterar vi att det saknas en gemensam definition och 

struktur för styrningen samt att det finns risker kopplat till bristande spårbarhet i styrning och 

uppföljning. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:   

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Säkerställa att uppsiktsplikten över bolag uppfylls  

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll följer kommunens riktlinjer  

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, service-

nämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden att:  

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer   

Utöver ovan rekommenderar vi även utbildningsnämnden att: 

 Stärka uppföljningen av nämndens budget för att säkerställa budget i balans 

 

Göteborg den 16 mars 2022   

 

 

Gabriel Forsberg                                            Lydia Andersson 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB    Ernst & Young AB  

 

 

 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB   
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarspröv-

ningen. Enligt kommunallagen 12 kap. ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 

bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisions-

sed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen. 

Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verk-

samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att be-

döma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-

system och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

• Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som styr-

signaler till verksamheten 

• Gjort en egen riskanalys 

• Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid even-

tuella avvikelser 

• Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

• Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redovis-

ning 

• Tydliga beslutsunderlag och protokoll20 

I kommunrevisionens revisionsplan 2021 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som fram-

kommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021.  

Avgränsning 

Granskningen avser verksamhetsår 2021 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. 

Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar re-

visorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen.  

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda revis-

ionsfrågor och revisionskriterier.  

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling 

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.  

 

20 Nämndernas protokoll läses löpande av de förtroendevalda revisorerna som ansvarar för att påtala 

otydlighet i protokollen samt att relevanta frågor tas upp till diskussion löpande under året. Översynen 

beskrivs inte i denna rapport. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier  

Kommunallagen (2017:725) 

Av kommunallagens 6 kap. 1 § framgår att styrelsen ansvarar för att leda och samordna för-

valtningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 

bolag och kommunalförbund som kommun är medlem i.  

Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. 

Styrning 

Ale kommun har en vision 2025 Lätt att leva, där det framgår 7 punkter. Till vision 2025 åter-

finns en strategisk plan, som pekar ut områden som ska fokuseras på och vad som behöver 

göras. Detta för att arbeta i visionens riktning. Denna strategiska plan har antagits av kom-

munfullmäktige som även antagit verksamhetsplan med budget 2021-2024. Planen följs upp 

genom verksamhetsdialog. I verksamhetsplanen ingår fokusområden att följa upp.  

Intern kontroll  

Ale kommun har en policy för intern kontroll som är fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-

25. I policyn framgår att nämnderna ansvarar för att verksamheterna bedrivs enligt de mål och 

riktlinjer fullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna förvalt-

ningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och kommunala bolags 

verksamheter.  

Därtill har kommunstyrelsen antagit riktlinjer kopplat till intern styrning och kontroll som gäller 

från 2014-02-0121. Riktlinjerna anger att COSO-modellen ska utgöra utgångspunkt för arbetet 

med intern styrning och kontroll. Kommunstyrelsen ansvarar för och utarbetar gemensamma 

styrdokument i frågor som är kommunövergripande. Nämnderna ansvarar för att arbeta fram 

tillämpningsregler och anvisningar för sin respektive verksamhet. Nämnderna och kommun-

styrelsen ska årligen för nästkommande år upprätta och fastställa plan för granskning/uppfölj-

ning av interna styrningen och kontrollen. Detta ska göras i samband med antagande av 

nämndplan med budget eller senast i december. Uppföljningen av nämndernas interna planer 

för styrning och kontroll ska redovisas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband 

med delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen är ansvariga att granska inneva-

rande års interna planer för styrning och kontroll varje år, senast i december.  

Uppsikt 

Kommunstyrelsens reglemente anger att styrelsen ska utöva uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet samt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunal-

förbund vilka kommunen är medlem i. Det saknas styrdokument för hur detta ska genomföras.   

 

21 2021-06-08 antogs nya Riktlinjer för intern kontroll i Ale kommun av kommunstyrelsen som gäller från 

2022-01-01. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium  

 Kommunstyrelsen 2022-01-17 

 Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-23 

 Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-

13 

 Servicenämnden 2021-11-15 

 Socialnämnden 2021-05-31 

 Utbildningsnämnden 2021-09-29 

 Överförmyndarnämnden 2022-02-21

Dokument  

 Ale vision 2025 – Lätt att leva  

 Delårsrapport 1 per april samt 2 per 

augusti för kommunstyrelsen och 

nämnder  

 Kommunens delårsrapport per april 

 Kommunens delårsrapport per augusti  

 Intern kontrollplan 2021 för kommun-

styrelsen och nämnder  

 Policy för intern kontroll i Ale kommun 

 Protokoll från 2020 och 2021 för kom-

munstyrelsen, kultur- och fritidsnämn-

den, samhällsbyggnadsnämnden, ser-

vicenämnden, socialnämnden och ut-

bildningsnämnden  

 Reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder 

 Riktlinjer för intern kontroll i Ale kom-

mun (giltig från 2022-01-01) 

 Riktlinjer intern styrning och kontroll i 

Ale kommun (giltig från 2014-02-01) 

 Styrmodell för Ale kommun 

 Verksamhetsplan 2021-2022 för kom-

munstyrelsen och nämnder  

 Uppföljning av intern kontroll 2021 för 

kommunstyrelsen och nämnder 

 Utkast till årsredovisning för kommun-

styrelsen, nämnder och kommunen
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Bilaga 4: Resultat av nämnddialoger 

I nedan avsnitt beskrivs innehållet i de dialoger som revisionen har haft under året. 

Kommunstyrelsen 

 Kompetensförsörjning samt arbets-

miljöarbete 

 Arbetet med samhällsbyggnadspro-

cessen och detaljplaner 

 Hyra av lokaler är kostsamt 

 Tillitsbaserad styrning 

 Arbetet med intern kontroll 

 

Kultur- och fritidsnämnden  

 Utmaning med mått i verksamhets-

planen  

 Ekonomiska resurser  

 Minskning av aktiva i föreningslivet  

 Sjukfrånvaro och personalomsätt-

ning 

 Tillitsbaserad styrning 

 Arbete med intern kontroll  

 Barnkonventionen  

Samhällsbyggnadsnämnden  

 Arbetet med kunden i fokus 

 Svårighet att hitta kompetens  

 Mätningar bygglov  

 Kommunens tillväxt  

 Uppföljning och systematiskt kvali-

tetsarbete  

 Arbetsbelastning och verksamhets-

utveckling 

 Utmaning tidsfrister bygglov 

 Arbete med intern kontroll 
 Tillitsbaserad styrning 

Servicenämnden 

 Lokalförsörjningsprocessen  

 Medel för oförutsedda händelser 

och kostnader 

 Utrymme att utveckla verksamheten 

 Utmaning kompetensförsörjning 
 Tillitsbaserad styrning 

 Arbete med intern kontroll  

 Mätning av matsvinnet  

 Barnkonventionen 

Socialnämnden 

 Organisationsförändringar  

 Utmaning med eventuell ny social-

tjänstlag  

 Bostads- och lokalbrist 

 Risk ökade kostnader inom individ- 

och familjeomsorg  

 Tillitsbaserad styrning 

 Arbetet med intern kontroll 

 Barnkonventionen  

Utbildningsnämnden  

 Kompetensförsörjning lärare och 

förskolelärare  

 Pandemins påverkan på medarbe-

tare och elever 

 Arbete med nationella digitalise-

ringsstrategin  

 Tillitsbaserad styrning 

 Arbetet med intern kontroll 

Överförmyndarnämnden  

 Eventuellt ny lagstiftning kan med-

föra ökade kostnader och fler ar-

betsuppgifter 

 Arbetet med intern kontroll  

 Pandemins påverkan  

 Barnkonventionen  

 Rekrytering av ställföreträdare  

 Tillitsbaserad styrning
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.232
Datum: 2022-05-19
Verksamhetsutvecklare Maggan Melander

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

Utbildningsnämnden

Energi- och klimatstrategi 2030 - Utbildningsnämndens

handlingsplan 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta utbildningsnämndens handlingsplan för energi och
klimatstrategi

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2021-03-29 i beslut § 105 en revidering av Energi- och
klimatstrategi 2030 för Ale kommun. Energi- och klimatstrategin behandlar de utmaningar vi
står inför i Ale. I strategin presenteras de övergripande målen och de strategiska riktningarna
för Ale som kommun och geografiskt område, samt hur genomförandet och uppföljningen av
strategin ska gå till. Det är varje nämnd som ansvarar för att det finns ett aktuellt och kraftfullt
genomförandearbete inom sektorn. Nämnderna ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan
samt för att inte ta motstridiga beslut till strategins mål och riktningar. Uppföljning kommer
att ske i den ordinarie uppföljningen i års- och delårsredovisning.

Åsa Ericson Maggan Melander

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19 Energi- och klimatstrategi 2030 Utbildningsnämndens
handlingsplan 2022

Utbildningsnämndens handlingsplan för energi- och klimat

Energi- och klimatstrategi 2030 för Ale kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2021-03-29
§105
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SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutet skickas till:
För kännedom:

Kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2021-03-29 i beslut § 105 en revidering av Energi- och
klimatstrategi 2030 för Ale kommun. Energi- och klimatstrategin behandlar de utmaningar vi
står inför i Ale. I strategin presenteras de övergripande målen och de strategiska riktningarna
för Ale som kommun och geografiskt område, samt hur genomförandet och uppföljningen av
strategin ska gå till. Det är varje nämnd som ansvarar för att det finns ett aktuellt och kraftfullt
genomförandearbete inom sektorn. Nämnderna ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan
samt för att inte ta motstridiga beslut till strategins mål och riktningar. Uppföljning kommer
att ske i den ordinarie uppföljningen i års- och delårsredovisning.

Ale har två övergripande mål och målsättningarna är förenliga med Västra
Götalandsregionens och Sveriges klimatmål.

· Växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030 från år 1990.

· Senast 2045 ska Ale kommun inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären.

För att nå de övergripande målen har fyra fokusområden för klimatarbetet identifierats. Inom
respektive fokusområde finns en angiven riktning för arbetet till år 2030: hållbara transporter,
klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, sunda
och klimatsmarta bostäder och lokaler.

För att nå verklig framgång med arbetet inom de fyra fokusområden ska fyra olika arbetssätt
användas:

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

· Vi ska klimatplanera våra samhällen för framtidens samhällsstruktur

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

· Vi ska hitta innovationer och nya angreppssätt

Det viktigaste arbetet som utbildningsverksamheterna kan bidra med är genom undervisning
för barn och elever. Alla förskolor och skolor arbetar med hållbar utveckling utifrån att det är
en viktig del i läroplaner och kursplaner. Inom de fyra fokusområden finns exempel från
läroplanen och det är enheten som utformar och styr hur undervisningen inom de olika
områdena utförs.

Handlingsplanen för utbildningsnämnden har med alla fyra fokusområden och av de fyra
arbetssätten är det främst arbetssättet att vara föregångare som är relevant, men även
attraktiva samhällen och klimatplanering finns med i några fall.



3(3)

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

Innovationer finns med generellt utifrån läroplaner och undervisning. Enligt skollagen ska
alla elever under hela sin skoltid få möjligheter att utvecklas till aktiva, kreativa och
kompetenta samhällsmedborgare.

Ekonomisk bedömning

En ökad ekonomisk kostnad kan uppstå i samband med mer miljövänliga inköp, men en mer
cirkulär användning kan samtidigt innebära minskade kostnader. Det finns ingen specifik
kostnadsberäkning för handlingsplanen.

Invånarperspektiv

Samt barnperspektivet
Att barn och elever får möjlighet till utbildning och kunskap om klimatfrågor och möjlighet
att delta i och påverka samhällsutvecklingen är viktigt både för de enskilda barnen och
eleverna, men också för samhället som helhet.

Hållbarhetsperspektivet

Energi- och klimatstrategin för Ale kommun samt nämndernas handlingsplan styr kommunen
mot ett mer hållbart samhälle avseende klimatfrågor, vilket är avgörande för en hållbar
framtid.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

· Energi- och klimatstrategin för Ale kommun

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Sektor utbildning genomför handlingsplanen och uppföljning sker i samband med ordinarie
delårs- och årsuppföljning.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen är relevanta att
genomföra inom utbildningsverksamheterna utifrån vad kommunfullmäktige beslutat
avseende Ales energi- och klimatstrategi.
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1.1 Inledning 

Kommunfullmäktige antog 2021-03-29 i beslut § 105 en revidering av Energi- och klimatstrategi 2030 för 

Ale kommun. Energi- och klimatstrategin behandlar de utmaningar vi står inför i Ale. I strategin presenteras 

de övergripande målen och de strategiska riktningarna för Ale som kommun och geografiskt område, samt 

hur genomförandet och uppföljningen av strategin ska gå till. Det är varje nämnd som ansvarar för att det 

finns ett aktuellt och kraftfullt genomförandearbete inom sektorn. Nämnderna ansvarar för att ta fram en år-

lig handlingsplan samt för att inte ta motstridiga beslut till strategins mål och riktningar. Uppföljning kom-

mer att ske i den ordinarie uppföljningen i års- och delårsredovisning. 

Globalt sett ökar energianvändningen och andelen fossil energi utgör nästan 80 % av den totala energitillför-

seln. Även växthusgasutsläppen ökar globalt. Halten av koldioxid i atmosfären har ökat med 40 % och den 

globala medeltemperaturen har ökat med 1,1 grad sedan förindustriell tid. 

Beräkningar av växthusgasutsläppen i Sverige görs på olika sätt. De utsläpp som sker inom Sveriges geogra-

fiska gränser, de territoriella utsläppen, har minskat med 26 % mellan 1990 och 2016 och ligger i linje med 

genomsnittet för EU som helhet. De utsläpp som omfattar svensk konsumtion oavsett var i världen de sker, 

de konsumtionsbaserade utsläppen, har däremot varit relativt stabila. 

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera 

av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimat-förändringar, rent 

vatten, hälsa och hållbar ekonomisk tillväxt. 

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använ-

der fossil energi. Mer kraftfulla åtgärder krävs för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisy-

stem globalt. 

Efterfrågan på energi väntas öka med 37 % till år 2040 enligt International Energy Agency. Samtidigt lever 

en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och många har endast träkol som energiresurs för mat-

lagning, vilket dessutom är ett stort miljö- och hälsoproblem framförallt för kvinnor och flickor. Avsaknaden 

av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning. 

Ale har två övergripande mål och målsättningarna är förenliga med Västra Götalandsregionens och Sveriges 

klimatmål. 

• Växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030 från år 1990. 

• Senast 2045 ska Ale kommun inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 

För att nå de övergripande målen har fyra fokusområden för klimatarbetet identifierats. Inom respektive fo-

kusområde finns en angiven riktning för arbetet till år 2030: 

• Hållbara transporter 

Riktning: Utsläppen från transporter genererade av Alebor och Aleverksamheter ska minska med 80 

% jämfört med 1990-års nivåer. 

 

• Klimatsmart och hälsosam mat 

Riktning: Minska vår konsumtion av mat som genererar stora utsläpp av klimatpåverkande ga ser 

samt minimera den mat som slängs i onödan. 

 

• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

Riktning: Utsläppen av växthusgaser från konsumtion av invånare och organisationer i Ale kommun 

ska, oavsett var i världen de sker, minska med 30% jämfört med 2010. Avfallsmängderna ska minska 
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enligt gällande avfallsplan. 

 

• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 

Riktning: Bostäder och lokaler i Ale ska ha en fossilfri energianvändning och ha en god energieffek-

tivitet utifrån byggnadernas ålder och typ. Klimatpåverkan från byggskedet ska vara så låg som möj-

ligt utifrån bästa möjliga teknik. 

För att nå verklig framgång med arbetet inom de fyra fokusområden ska fyra olika arbetssätt användas: 

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

• Vi ska klimatplanera våra samhällen för framtidens samhällsstruktur 

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

• Vi ska hitta innovationer och nya angreppssätt 

 

1.1.1 Miljö och hållbarhet i undervisningen 

Det viktigaste arbetet som utbildningsverksamheterna kan bidra med är genom undervisning för barn och 

elever. Alla förskolor och skolor arbetar med hållbar utveckling utifrån att det är en viktig del i läroplaner 

och kursplaner.  

Före pandemin initierades ett gemensamt utvecklingsarbete för Agenda 2030 med ett brett anslag. Planen var 

att initieringsfasen skulle löpa under läsåret 2020/21 men på grund av pandemin har det skjutits upp och en 

nystart kommer att ske under 2022. Det pågår en del lokala initiativ och pandemin har också gett nya infalls-

vinklar för undervisningen i hållbar utveckling. Det gemensamma utvecklingsarbetet inom Agenda 2030 har 

i stora delar kopplingar till energi och klimat.  

Miljöperspektiv i läroplaner 

 

• En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig 

ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Bar-

nen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra 

till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.  

 

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och 

samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande 

samt för hållbar utveckling.  

Läroplan för förskolan (Lpfö18) 

 

• Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 

kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrå-

gor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpas-

sas för att skapa hållbar utveckling.  

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) 

 

• Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 

kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrå-

gor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
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anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

Läroplan för grundsärskolan (Lgrsä11) 

 

• Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att 

hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 

globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.  

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11) 

 

• Undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels medverka till att hindra skadlig miljöpå-

verkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och människors sätt att leva och arbeta kan an-

passas för att skapa hållbar utveckling.  

Läroplan för vuxenutbildningen (Lvux12) 

 

Inom nedanstående fokusområden finns exempel från läroplanen med. Det är enheten som utformar och styr 

hur undervisningen inom de olika områdena utförs.  

 

1.2 Fokusområden och riktningar 

Handlingsplanen för utbildningsnämnden har med alla fyra fokusområden och av de fyra arbetssätten är det 

främst arbetssättet att vara föregångare som är relevant, men även attraktiva samhällen och klimatplanering 

finns med i några fall.  

Innovationer finns med generellt utifrån läroplaner och undervisning. Enligt skollagen ska alla elever under 

hela sin skoltid få möjligheter att utvecklas till aktiva, kreativa och kompetenta samhällsmedborgare. 

I läroplan för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns skrivningar om att skolan och ut-

bildning ska bidra till att alla elever utvecklar förmågor, kunskaper och förhållningssätt som främjar entre-

prenörskap. I gymnasieskolan och i vuxenutbildningen ska eleverna också utveckla kunskaper och förmågor 

som främjar företagande och innovationstänkande. I gymnasieskolan finns entreprenörskap, innovationstän-

kande och företagande även i många examensmål samt i kurs- och ämnesplaner då eleverna är nära arbets-

marknad eller vidare studier.  

 

1.2.1 Hållbara transporter 

Föregångare 

Utbildningsverksamheterna kan vara en föregångare genom att: 

Minska antalet tjänsteresor med bil genom att övergå till cykel, kollektivtrafik och resfria möten. 

Resor med egen bil inom kommunen ersätts inte idag, men personal kan ändå välja att ta sin egen bil på grund 

av tidsbrist och till ställen där kollektivtrafik fungerar sämre.  

 

För att främja kollektiva resor ska vi i samband med alla möten och gemensamma aktiviteter 



   

 

 
Energi- och klimatstrategi 2030 - Utbildningsnämndens handlingsplan 2022   6(8) 
 

• I kallelsen till möten alltid ge vägbeskrivning för kollektivtrafik (där det är möjligt) 

• Skapa struktur för att öka samåkning 

• Synliggöra och öka informationen om kommunens lånecyklar och eldrivna lånebilar 

• Synliggöra och öka informationen om hur vi bokar tjänsteresor 

 

Lyfta frågor om hur och varför vi bör resa hållbart i skolundervisningen. 

I flera kursplaner finns relevanta delar för området som ger barn och elever kunskap om vikten av hållbart re-

sande och minskade utsläpp.  

Exempelvis ska undervisningen i grundskolan i geografi bland annat ta upp:  

 

• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.  

• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för 

människan, samhället och miljön i olika delar av världen.  

• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur männi-

skors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.  

• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.  

• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.  

 

Attraktiva samhällen 

Ett attraktivt samhälle för minskad klimatpåverkan är ett samhälle där det är lätt att göra rätt. Kommunen kan 

påverka för att lättare göra rätt genom att alltid sätta barnen i fokus så samhället är tryggt och tillgängligt för 

barn att röra sig fritt i. Vi kan genomföra riktade insatser för barn för att öka andelen som tar sig själva till 

skola och aktiviteter med cykel, kollektiv-trafik eller till fots.  

Insatser för att samhälle där fler barn och elever ska ta sig till skolan på egna ben 

 

• Skapa incitament för att få fler klasser att anmäla sig till ”på egna ben” och genomföra det.  

• Skapa möjlighet för barn och elever att vara med och påverka samhällsbyggnadsprocessen. Ett ge-

mensamt initiativ med sektor samhällsbyggnad, sektor utbildning och avdelningen för strategi och 

uppföljning har påbörjats kopplat till arbetet med de regionala miljömålen.  

 

1.2.2 Klimatsmart och hälsosam mat 

Föregångare 

Utbildningsverksamheterna kan vara en föregångare genom att: 

Minimera matsvinnet inom kommunens kostverksamhet 

• Fortsätta arbetet och ta del av och vidareutveckla de goda exempel som kommit fram i pilotprojekt 

med kostenheten och Nolskolan.  

Lyfta matproduktionens miljöpåverkan i skolundervisningen 

I flera kursplaner finns relevanta delar för området som ger barn och elever kunskap om vikten av matprodukt-

ionens påverkan på miljön och hälsan.  
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Exempelvis ska undervisningen i hem- och konsumentkunskap för grundskolan bland annat ta upp:  

• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och re-

sor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Undervisningen i biologi för grundskolan tar upp: 

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhälls-

medborgare bidra till en hållbar utveckling. 

Undervisningen i idrott- och hälsa för grundskolan tar upp 

• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroende-

framkallande medel och ohälsa. 

Attraktiva samhällen 

Stadsodling ger ett litet stöd till livsmedelsförsörjningen och därmed till livsmedelssäkerheten. Det ger också 

många andra fördelar som mer grönska i tätorten, mer blomster till pollinerande insekter och det finns sociala 

fördelar med att ge människor utan egen trädgård möjlighet att odla. 

 

Utbildningsverksamheterna kan verka för mer stadsodling, att odla i grönområden vid förskolor och 

skolor.  

• Skapa incitament för att starta odlingsprojekt i anslutning till förskolor och skolor. Det finns redan 

goda exempel inom kommunen med förskolor som odlar tillsammans med barnen.  Detta fungerar 

också väl ihop med att skapa möjlighet för barn och unga att ta en större del i samhällsbyggnadspro-

cessen.  

 

1.2.3 Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

Föregångare 

Utbildningsverksamheterna kan vara en föregångare genom att: 

Beakta klimatpåverkan vid upphandling och inköp och se över och minska mängden engångsartiklar 

där det är möjligt 

• Se till att det finns tydlig information till alla som gör inköp  

• Skapa och ta vara på engagemang och goda exempel, se giftfri förskola 

 

Återanvända möbler och andra inventarier 

• Se till att alltid kontrollera vad som finns innan inköp görs, säkerställa att rutin finns och är 

känd 

 

Källsortera avfallet 

• Källsortering finns på alla enheter  

 

Lyfta konsumtionens miljöpåverkan i skolundervisningen (inom ramen för läroplanen) 
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I flera kursplaner finns relevanta delar för området som ger barn och elever kunskap om vikten av hållbart re-

sande och minskade utsläpp.  

Exempelvis ska undervisningen hem- och konsumentkunskap för grundskolan bland annat ta upp:  

• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och re-

sor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar. 

Undervisningen i ämnet vardagsaktiviteter för grundsärskolan ska ta upp: 

• Återvinning och hur den fungerar. 

 

1.2.4 Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 

Föregångare 

Utbildningsverksamheterna kan vara en föregångare genom att: 

Ha en effektiv lokalresurshantering och våga testa nya cirkulära lösningar vid ny- och ombyggnationer, 

både i byggprocess och inredning 

• Se till att alltid ta vara på den inredning som finns och hur den användas på nya sätt. 

 

Klimatplanering 

Skapa ytor och lokaler som kan vara multifunktionella och användas till många olika saker. 

• Se över hur förskole- och skollokaler kan nyttjas bättre för olika verksamheter. 







1 Globala målen, www.globalamalen.se.

































Territoriella utsläpp

Produktionsbaserade utsläpp

Konsumtionsbaserade utsläpp

territoriella utsläppen

konsumtionsbaserade utsläppen

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

4 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-utslapp-och-upptag/
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Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
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Sektor utbildning

Diarienummer:UBN.2021.301
Datum: 2022-05-19
Verksamhetsutvecklare Jenny Lind

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

Utbildningsnämnden

Riktlinje för avgiftsfri verksamhet inom förskola, fritidshem,

förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad riktlinje för avgiftsfri verksamhet inom

förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Sammanfattning

Utbildningsnämnden antog 2012-10-24 § 138 en riktlinje gällande avgiftsfri skola,
UBN.2012.98. Förvaltningen bedömer att riktlinjen behöver revideras och därefter åter
implementeras i Ale kommun.

Syftet med riktlinjen är att säkerställa alla barns och elevers rätt att delta och få tillgång till en
avgiftsfri utbildning på lika villkor. Reviderad riktlinje omfattar förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och i tillämpliga delar förskolan och fritidshem.

Utbildning i Ale kommuns förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grundskolor och
grundsärskolor ska vara helt avgiftsfri, Enda undantagen är de av kommunfullmäktige
fastställda taxa/avgift för plats på förskola/fritidshem samt fastställd taxa för prövning av
betyg inom grundskolan.

Åsa Ericson Jenny Lind

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Reviderad riktlinjeför avgiftsfri verksamhet inom förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och grundsärskola, förslag 2022-05-05

Protokollsutdrag § 138 utbildningsnämnden 2012-10-24 Riktlinjer kring avgifter inom skolan
i Ale kommun
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering

Sektor utbildning

Ärendet

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till en skälig levnadsstandard. I Sverige har dock
nästan hälften av alla barn födda år 2000 erfarit ekonomisk utsatthet åtminstone något enstaka
år under sin uppväxt. 47,4 procent eller 53 726 av totalt 113 432 barn. En femtedel av barnen
kom till Sverige innan 18 års ålder och av dem har 85 procent eller 22 500 barn erfarenhet av
ekonomisk knapphet under någon period (Milleniebarnen – en studie om ekonomisk utsatthet
bland barn under hela uppväxten, Rädda barnen, 2020).

Att växa upp i fattigdom sätter inte automatiskt likamedstecken med en svår barndom men att
växa upp i fattigdom påverkar barns levnadsvillkor och möjligheter att tillgodogöra sig sina
rättigheter.

Forskning som involverat barn som lever i ekonomisk utsatthet visar att barn framför allt
jämför sin egen situation med hur de upplever att andra barn i deras omgivningen eller i
närsamhället har det och vad de kan eller inte kan konsumera. Uppfattningen påverkar sedan
deras liv och utveckling av självkänsla och identitet. Det är här är en av många faktorer som
skapar förutsättningar för en god hälsa, lyckad skolgång, meningsfull fritid och mycket annat
som ingår i ett gott liv.

Enligt utredningen En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) är Sverige internationellt sett
medelmåttigt vad gäller att klara det kompensatoriska uppdraget och uppväga elevernas
socioekonomiska förutsättningar.

Trots att den svenska skollagen anger att alla barn ska ha lika tillgång till utbildning och att all
utbildning ska utgå från barnets bästa så har den ideella barnrättsorganisationen Majblomman
lyft fram att avgiftsfri skola är en av deras tre viktiga frågor. De menar att det är problematiskt
att kommuner och skolor själva avgör vad som kan vara eller inte vara avgifter. Kommunerna
behöver riktlinjer för både direkta och dolda avgifter för att skapa tydlighet och bättre
förutsättningar för huvudmän att säkerställa den kompensatoriska skolverksamheten som alla
barn har rätt till.

Utbildningsnämnden antog 2012-10-24 § 138 en riktlinje gällande avgiftsfri skola som trädde
i kraft i januari 2013. Förvaltningen bedömer att riktlinjen behöver revideras och därefter åter
implementeras i Ale kommuns skolverksamheter för barn och elever 0-16 år samt säkerställa
att riktlinjen efterlevs till fullo i samtliga verksamheter.
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Förslaget på revidering innebär att följande grundprinciper görs gällande:

Utbildning i den kommunala huvudmannens förskolor, fritidshem, förskoleklasser,
grundskolor och grundsärskolor ska vara helt avgiftsfri. Enda undantagen är den av
kommunfullmäktige fastställda taxa/avgift för plats på förskola/fritidshem samt fastställd taxa
för prövning av betyg inom grundskolan. Inga andra avgifter, hur obetydliga de än är, får
förekomma.

Utgångspunkten är att alla barn och elever ska kunna delta i verksamheterna på lika villkor.
Alla aktiviteter som förskolan och skolan anordnar ska vara öppna för alla. Barn och elever
ska kostnadsfritt ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som de
behöver. De ska kostnadsfritt kunna delta i förskolans, fritidshemmets, grundskolans och
grundsärskolans anordnade utflykter, studieresor eller andra aktiviteter som till exempel
firande av högtider eller bemärkelsedagar. Frivilliga kostnadsersättningar från vårdnadshavare
ska inte förekomma. Verksamheterna ska inte heller uppmana till dolda avgifter för
exempelvis fotografering, matsäck, frukt eller fika.

Ekonomisk bedömning

Eventuella ökade kostnader kommer att finansieras inom gällande budget.

Invånarperspektiv

Genom en revidering och åter implementering av aktuell riktlinjen bedöms invånarnas

rättigheter, att ytterligare, tillvaratas då riktlinjen syftar till att alla barn och elever ska kunna

delta i verksamheterna på lika villkor och verka kompensatoriskt och tar avstamp i nuläget.

Invånarnas ekonomiska möjligheter skall inte påverka deras rätt till likvärdig utbildning.

Hållbarhetsperspektivet

I revideringen av riktlinjen tas hållbarhetsperspektivet upp tydligare än i den tidigare
riktlinjen. Målsättningen för Ale kommuns förskolor, fritidshem, grundsärskola och
grundskola är att verka kompensatoriskt och arbeta för ett hållbart samhälle där utrustning och
kläder återbrukas. Genom att återanvända bland annat skridskor, skidor, cyklar, hjälmar,
lucialinnen och utklädningskläder så förenklar och underlättar vi människors vardag, ökar
likvärdigheten samt bidrar till ett mer hållbart resursutnyttjande.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Skollagen (2010:800)

Remissyttrande

Sektor service har genom kostenheten varit delaktig i revideringen.

Sektor kultur och fritid har varit delaktig genom kontakt med Fritidsbanken.
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Beslutets genomförande

Beslutet genomförs genom att samtliga rutiner som riktlinjen påverkar revideras, beslut fattas

i dess riktning och dessa implementeras i genom rådande ordning.

Uppföljning av följsamheten kommer att ske i ledningsgrupp skola men även genom dialoger

med företrädare för de olika verksamheterna.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att den reviderade riktlinjen bör antas i sin helhet och att den tydligt

åter implementeras i verksamheten.



 

 

Riktlinje för avgiftsfri verksamhet 
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Riktlinje för avgiftsfri verksamhet 
inom förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 

Denna riktlinje gäller för samtliga verksamheter inom förskola, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola med Ale kommun som huvudman. 

Syfte 

Syftet med riktlinjen är att säkerställa alla barns och elevers rätt att delta och få 

tillgång till en avgiftsfri utbildning på lika villkor. Alla barn och elever ska 

känna sig lika inkluderade och lika välkomna att delta i alla aktiviteter som 

anordnas av förskolan och skolan. Barns och elevers ekonomiska resurser ska 

inte begränsa deras förutsättningar till bästa möjliga personliga utveckling.  

 

Riktlinjen omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola och i tillämpliga 

delar förskolan och fritidshem.  

Bakgrund 

En av de viktigaste uppgifterna som det svenska skolväsendet har är att 

förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värderingar och 

mänskliga rättigheter som vårt samhälle vilar på. I januari 2020 blev också 

FN:s Barnkonvention svensk lag. Lagen anger att barn ska ses som 

rättighetsbärare och barnrättsperspektivet behöver bli tydligare i både 

förarbeten till lagar samt i deras tillämpning. Bestämmelser om hänsyn till 

barnets bästa utgör idag en av portalparagraferna i den nya skollagen 

(2010:800). 

Barnrättsperspektivet 

Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i 

fokus vid beslut och åtgärder som kan beröra ett enskilt barn eller en grupp 

barn. Det är barnet som är bärare av rättigheter och utgångspunkten ligger på 

det enskilda barnets behov och intressen, inte föräldrarnas. Ett barnrättsbaserat 

synsätt betyder att varje barn ska erkännas, respekteras och skyddas som 

rättighetsbärare med en individuell personlighet, egna behov och intressen samt 

personlig integritet. 

De fyra huvudprinciperna i barnkonventionen är som följande: 

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2). 

- Barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn (artikel 3). 

- Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). 

- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 

12).  

(Barnkonventionsutredningen, 2018:03). 

 



  

 

Principen om en avgiftsfri utbildning är en av hörnstenarna inom rätten till en 

likvärdig utbildning och får inte vara beroende av en enskild individs 

ekonomiska förutsättningar. Huvudmannen har ett ansvar att kompensera för 

barns ojämlika uppväxtvillkor. Även en frivillig avgift kan innebära att barn 

och elever riskerar att stängas ute från utbildningen och att likvärdigheten 

därigenom åsidosätts (Prop. 2009/10:165 sid 373).  

Lika tillgång till utbildning 

Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har en grundlagsstadgad 

rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning (2 kap. 18§ regeringsformen). 

Rätten till lika tillgång till utbildning är grundbulten i det svenska 

skolsystemet.  

 

Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever i förskoleklassen, grundskolan och 

grundsärskolan ha lika tillgång till utbildning oavsett den enskildes 

ekonomiska förhållanden. Utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri för 

eleverna och de ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg 

och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Endast enstaka 

inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna får förekomma i 

verksamheterna.  

 

Begreppet lika tillgång har inte samma innebörd när det gäller utbildning inom 

exempelvis förskolan, fritidshem. Förskola och fritidshem har särskilda 

kriterier avseende att bli erbjuden en plats och får också ta ut avgift. Avgiften 

måste emellertid vara skälig.  

 

Grundskolan får ta ut avgift för prövning för att klargöra om elev har de 

kunskaper som krävt för ett betyg.  

Skolinspektionens bedömningar utifrån skollagen  

Skolinspektionen betonar skollagens krav på att utbildning ska vara avgiftsfri. 

Ibland får dock grund- eller gymnasieskolan ta ut enstaka avgifter men då 

endast om de medför obetydliga kostnader för eleverna. Med obetydlig kostnad 

avses enligt Skollagens förarbeten främst en kostnad för en färdbiljett eller 

allmänna kommunikationsmedel, en mindre entréavgift till ett museum eller 

liknande. Belopp som var för sig kan ses som obetydliga kan emellertid 

sammantaget över en period strida mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola. 

Det är därför viktigt att alltid göra helhetsbedömningar av samtliga kostnader 

som belastar en elev under ett läsår.  

I samband med skolresor eller liknande får det i enstaka fall förekomma 

kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska 

vara öppna för alla elever och vårdnadshavarens kostnader får då inte vara 

högre än huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten. 

Utgångspunkten är att finansiering av skolresor sker av huvudmannen eller 

skolan genom att elever frivilligt samlar in pengar till kostnaden. Det är tillåtet 

att låta kostnader för enskilda skolresor, utflykter eller liknande ersättas av 

elever eller deras vårdnadshavare så länge det sker på frivillig väg. Bidraget 

ska framstå och vara helt frivilligt och aktiviteterna ska vara öppna för alla 

elever oavsett om vårdnadshavare väljer att bidra eller inte. Om den 



  

 

kostnadsbelagda aktiviteten är en del av utbildningen så ska alla elever få delta. 

Här kan inte skolan erbjuda ett annat, kostnadsfritt alternativ för de elever som 

inte vill betala. Det får inte finnas någon koppling mellan hur mycket en 

enskild elev bidrar med och elevens möjlighet att få delta i aktiviteten. 

Detsamma gäller för grundsärskolan. 

Förskola och fritidshem 

- Kommunen får ta ut avgift för att ta emot ett barn i förskolan samt i 

fritidshemmet. Samtliga av Sveriges kommuner tillämpar maxtaxa. 

Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Om en 

familj betalar den högsta tillåtna avgiften får inte ytterligare avgifter tas 

ut. 

- Måltider ingår i avgiften (maxtaxan).  
 

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

- Utbildningen i de obligatoriska skolformerna ska vara avgiftsfri. 

- Eleverna ska ha kostnadsfri tillgång till böcker och andra lärverktyg 

som krävs för en tidsenlig utbildning. 

- Försäkring vid användande av skolans bärbara dator i skolan och 

hemmet för skoländamål ska vara kostnadsfri. 

- Det får ej förekomma krav på arbetsinsats från föräldrar. 

- Det får ej förekomma avgifter i samband med elevens val, profilavgift, 

medlemsavgifter eller anmälnings- eller köavgifter. 
 

 
14 kap. 12 och 19 §§ skollagen, förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner 

som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt proposition 

2009/10:165, sidan 404. Skollagen 1 kap. 5§, 1 kap. 8–9§§, 9 kap. 8–9§§, 10 kap. 10–

11§§, 11 kap. 13§.  
 

Grundläggande principer i Ale kommun 

Utbildning i den kommunala huvudmannens förskolor, fritidshem, 

förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor ska vara helt avgiftsfri, Enda 

undantagen är den av kommunfullmäktige fastställda taxa/avgift för plats på 

förskola/fritidshem samt fastställd taxa för prövning av betyg inom 

grundskolan. Inga andra avgifter, hur obetydliga de än är, får förekomma. 

Utgångspunkten är att alla barn och elever ska kunna delta i verksamheterna på 

lika villkor. Alla aktiviteter som förskolan och skolan anordnar ska vara öppna 

för alla. Barn och elever ska kostnadsfritt ha tillgång till böcker, skrivmaterial, 

verktyg och andra hjälpmedel som de behöver. De ska kostnadsfritt kunna delta 

i förskolans, fritidshemmets, skolans och grundsärskolans anordnade utflykter, 

studieresor eller andra aktiviteter som till exempel firande av högtider eller 

bemärkelsedagar. Frivilliga kostnadsersättningar från vårdnadshavare ska inte 

förekomma. Verksamheterna ska inte heller uppmana till dolda avgifter för 

exempelvis fotografering, matsäck, frukt eller fika. 

Målsättningen för Ale kommuns förskolor, fritidshem, grundsärskola och 

grundskola är att verka kompensatoriskt och arbeta för ett hållbart samhälle där 

utrustning och kläder återbrukas. Genom att återanvända bland annat skridskor, 



  

 

skidor, cyklar, hjälmar, lucialinnen och utklädningskläder så förenklar och 

underlättar vi människors vardag, ökar likvärdigheten samt bidrar till ett mer 

hållbart resursutnyttjande.  
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UBN § 138 Dnr UBN000098/12 
 

Riktlinjer kring avgifter inom skolan i Ale kommun 
 

Ale kommuns verksamhetschefer för grundskola och gymnasium har i samråd med 
rektorerna tagit fram ett förslag till beslut att ha en helt avgiftsfri skola. 
  
Kostnader i samband med av skolan arrangerade utflykter, studiebesök, 
fruktstunder/matsäck etc. får inte belasta eleverna. Kommunen sanktionerar inte 
heller internationella utbyten där elevavgifter ingår.  
 
Förslaget ligger i linje med en politisk motion gällande ökade klyftor och ökad 
barnfattigdom som ställdes till KS förra året.  
 
Förslaget ligger väl i linje med styrdokumentens intentioner kring elevers lika 
förutsättningar och en likvärdig skola.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2012-09-19, skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och 
verksamhetschef Peter Madsen.  
 
Utbildningsnämnden beslutade 2012-09-26 UBN § 121 att återremittera ärendet till 
nämndens sammanträde den 24 oktober och uppdrar åt sektorn att arbeta fram 
riktlinjer för en avgiftsfri skola.  
 
Arbetsutskottet för 0-16 år beslutade 2012-10-10 UBN § 61 att överlämna ärendet 
till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag. 
 
Utbildnings, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden: 
 
1. Utbildningsnämnden antar sektorns förslag till beslut om avgiftsfri skola att gälla 

från vårterminens start i januari 2013. 
 
Yrkanden 
Elena Fridfelt (C) lämnar följande beslutsförslag: 
 

1. Utbildningsnämnden avslår sektorns förslag. 
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att arbeta fram riktlinjer i enlighet 

med skolinspektionens praxis och vägledning. 
3. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att genomföra riktlinjerna enhetligt 

på alla skolor där Ale kommun är huvudman. 
 
Klas Nordh (FP) yrkar bifall till sektorns beslutsförslag. 
 
Dennis Ljunggren (S) lämnar följande beslutsförslag:  
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1. Utbildningsnämnden antar sektorns förslag till beslut om avgiftsfri skola att 

gälla från vårterminens start i januari 2013. 
2. Utbildningsnämnden reserverar 1 000 000 kr av 2013 års budgetutrymme 

för att täcka de kostnader som elever tidigare fått stå för. 
 
Johnny Sundling (V), Marcus Larsson (MP) och Peter Ohlsson (S) tillstyrker 
Dennis Ljunggrens tilläggsyrkande. 
 
Elena Fridfelt (C) yrkar avslag på Dennis Ljunggrens förslag. 
 
Mötet ajourneras mellan klockan 12.10-13.00. 
 
Propositionsordning, huvudförslag 
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget avslagsyrkande, dels på sektorns 
beslutsförslag och finner att utbildningsnämnden bifaller sektorns förslag. 
 
Omröstningsresultat, huvudförslag 
Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns av 
utbildningsnämnden: de som vill rösta på ordförandens avslagsyrkande röstar ja och 
de som vill bifalla sektorns beslutsförslag röstar nej. 
 
Ledamot  Ja Nej Avstår 
Elena Fridfeldt (C) X 
Kajsa Nilsson (M) X 
Helene Ahlberg (AD) X 
Klas Nordh (FP)   X 
Peter Kornesjö (M) X 
Jonatan Sundeen (KD) X 
Dennis Ljunggren (S)  X 
Carina Lundgren (S)  X 
Peter Ohlsson (S)  X 
Johnny Sundling (V)  X 
Marcus Larsson (MP)  X 
 
Med 5 ja-röster och 6 nej-röster bifaller utbildningsnämnden sektorns förslag. 
 
Reservation 
Elena Fridfelt (C), Kajsa Nilsson (M), Helene Ahlberg (AD), Peter Kornesjö (M), 
och  
Jonatan Sundeen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Elena Fridfelts 
förslag. 
 
Propositionsordning, tilläggsförslag 1 
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget tilläggsyrkande, dels på sektorns 
beslutsförslag och finner att utbildningsnämnden bifaller sektorns förslag. 
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Propositionsordning, tilläggsförslag 2 
Ordföranden ställer proposition på dels Dennis Ljunggrens tilläggsyrkande, dels på 
sektorns beslutsförslag och finner att utbildningsnämnden bifaller sektorns förslag. 
 
Omröstningsresultat, tilläggsförslag 2 
Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns av 
utbildningsnämnden: de som vill rösta på ordförandens avslagsyrkande röstar ja och 
de som vill bifalla Dennis Ljunggrens beslutsförslag röstar nej. 
 
Ledamot  Ja Nej Avstår 
Elena Fridfeldt (C) X 
Kajsa Nilsson (M) X 
Helene Ahlberg (AD) X 
Klas Nordh (FP)  X 
Peter Kornesjö (M) X 
Jonatan Sundeen (KD) X 
Dennis Ljunggren (S)  X 
Carina Lundgren (S)  X 
Peter Ohlsson (S)  X 
Johnny Sundling (V)  X 
Marcus Larsson (MP)  X 
 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster bifaller utbildningsnämnden sektorns förslag. 
 
Reservation 
Dennis Ljunggren (S), Carina Lundgren (S), Peter Ohlsson (S), Johnny Sundling (V) 
och Marcus Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dennis 
Ljunggrens förslag. 
 
BESLUT 
 
1. Utbildningsnämnden antar sektorns förslag till beslut om avgiftsfri skola att gälla 

från vårterminens start i januari 2013. 
 
___ 
 
Beslutsexpediering 
Sektorchef, sektor Utbildning, kultur och fritid. 
Ekonomichef 
Budgetchef 
 

 
 
 

Vid protokollet 
 
Ann-Christine Friberg 
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2012-11-01 
Justeringsdatum 

 

 
 
 

 

Elena Fridfelt 
Ordförande 
 

Dennis Ljunggren 
Justerare 

  
  

 
 

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.239
Datum: 2022-05-25
Utredare Lina Nelin och Rania Farah

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

Utbildningsnämnden

Riktlinje för hantering av skyddade personuppgifter

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta "Riktlinje för hantering av skyddade personuppgifter"

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Sammanfattning

För att säkerställa att samtliga invånare i Ale kommun med skyddade personuppgifter
hanteras korrekt av alla inom sektor utbildning har en gemensam riktlinje för alla skolformer
för hantering av skyddade personuppgifter i Ale kommun tagits fram.

Åsa Ericson Marcus Larsson

Sektorchef Administrativ chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-25 Riktlinje för hantering av skyddade personuppgifter

Riktlinje för hantering av skyddade personuppgifter

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Administrativ chef inom sektor utbildning
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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

Ärendet

Det är viktigt att samtliga anställda inom sektor utbildning hanterar skyddade personuppgifter
på ett ansvarsfullt och likvärdigt sätt då det kan få allvarliga konsekvenser för barn/elever
eller deras närstående om uppgifterna röjs.

Förvaltningen ser behov av att se över rutin för hantering av skyddade personuppgifter, som
reviderades 2018-04-23, då nya definitioner har tagits fram samt att det administrativa
systemet har uppdaterats med andra funktioner för hantering av skyddade personuppgifter.

Barn och elever med skyddad identitet har samma rätt till omsorg och utbildning som andra
barn och elever. Personalen måste skydda dem och ge dem stöd i nära samarbete med deras
vårdnadshavare.

Riktlinjen omfattar alla barn och elever med skyddade personuppgifter i alla skolformer
(förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildningen) i Ale kommun.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

Utifrån ett invånarperspektiv ska alla som ansöker om omsorg och/eller utbildning känna sig
trygga med att lämna sina uppgifter för hantering och placering i samtliga skolformer i Ale
kommun.

Barnperspektivet har beaktats, men ej bedömts tillföra något ytterligare i detta ärende, då
hantering skyddade personuppgifter regleras i lagstiftning.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Skollagen (2011:185)

Folkbokföringslagen (1991:481)

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

Riktlinjen kommer tillämpas i samtliga verksamheter i sektor utbildning. Administrativ chef
är ansvarig för att riktlinjen implementeras och är känd i verksamheten samt att rutiner
upprättas i verksamheten.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av en uppdaterad och för verksamheten känd

riktlinje för skyddade personuppgifter. Anställda inom sektor utbildning ska hantera skyddade

personuppgifter på ett ansvarsfullt och likvärdigt sätt då det kan få allvarliga konsekvenser för

barn/elever eller deras närstående om uppgifterna röjs



 

 

 
Riktlinje för hantering av 
skyddade personuppgifter alla 
skolformer i Ale kommun 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Antagen av Utbildningsnämnden: [datum § XX] 

Ansvarig sektor:  Sektor utbildning 
Ikraftträdande  2022-07-01 
Giltighetstid  Gäller tills vidare 

Revideras  Senast fyra år efter ikraftträdande 
Diarienummer  UBN.2022.239 
 

Ansvarig handläggare Administrativ chef, sektor utbildning 
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Riktlinje för hantering av 
skyddade personuppgifter. 

Inledning  

Barn och elever med skyddad identitet har samma rätt till omsorg och 

utbildning som andra barn och elever. Personalen måste skydda dem och ge 

dem stöd i nära samarbete med deras vårdnadshavare. Det är viktigt att 

samtliga anställda inom sektor utbildning hanterar skyddade personuppgifter på 

ett ansvarsfullt sätt då det kan få allvarliga konsekvenser för barn/elever eller 

deras närstående om uppgifterna röjs. Följande riktlinje gäller för barn och 

elever med skyddade personuppgifter i alla skolformer (förskola, grundskola, 

grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildningen) i Ale kommun. 

Syfte  

Riktlinjen syftar till att säkerställa att personal och förtroendevalda inom alla 

skolformer hanterar skyddade personuppgifter på ett ansvarsfullt och likvärdigt 

sätt. 

Hantering av skyddade personuppgifter 

En säker hantering av skyddade personuppgifter bygger på  

• Tydliga rutiner för hur personalen ska hantera skyddade 

personuppgifter. 

• Säkert utbyte av information mellan myndigheter och kommuner. 

• Säker kommunikation mellan olika verksamheter. 

• Säkra IT-system. 

• Begränsad tillgång och behörighet till skyddade personuppgifter.  

 
Vid utskick till en person med skyddade personuppgifter ska kommunen 

använda sig av Skatteverkets postförmedling, utifrån skatteverkets utarbetade 

rutin för hantering av post. 

Hantering av skyddade personuppgifter i verksamheterna återfinns i ”Rutin för 

hantering av skyddade personuppgifter”.  

 

I samband registrering av skyddade personuppgifter ska ”Checklista vid 

inskrivningssamtal för barn/elev med skyddade personuppgifter i Ale kommun” 

användas. Syftet med checklistan är att vårdnadshavare och barn/elev ska 

känna sig trygga samt ha inflytande kring hur deras personuppgifter ska 

hanteras i Ale kommuns digitala system. 
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Definitioner  

Personuppgifter är generellt sett offentliga i folkbokföringsregistret men det 

kan finnas orsaker som medför att enskildas personuppgifter måste skyddas.  

Det finns tre nivåer av skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som 

det också kallas: 

1. sekretessmarkering  

2. skyddad folkbokföring, som har ersatt kvarskrivning 

3. fingerade personuppgifter, som innebär att du får nytt namn och 

personnummer. 

Skyddade personuppgifter är Skatteverkets samlingsrubrik för de tre olika 

skyddsmarkeringarna; sekretesshantering, kvarskrivning och fingerade 

personuppgifter. 

Folkbokföringsuppgifter är i regel offentliga. I vissa fall kan det dock skada en 

person att uppgifter om denna lämnas ut. Skatteverket kan då införa sekretess 

för dessa uppgifter på tre olika nivåer. Sekretess gäller om det av särskild 

anledning kan antas att en person, eller någon närstående, kan lida skada eller 

men om uppgifter om person lämnas ut.  

1. Sekretessmarkering 

En sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En 

sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att 

ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkeringen 

omfattar alla personuppgifter. 

En sekretessmarkering är en varningssignal om behovet av att göra en 

noggrann skadeprövning när någon begär att få ut en sekretessmarkerad 

uppgift.  

En sekretessmarkering innebär inte någon absolut sekretess för skyddade 

uppgifter. Vid en begäran om utlämnande av personuppgifter ska varje 

myndighet själv göra en skadeprövning. Vid bedömningen kan myndigheten 

komma fram till att efterfrågade uppgifter i vissa fall kan lämnas ut. Detta 

beror på vem som efterfrågar uppgifterna och hur de ska användas 

Det framgår inte av själva markeringen vilken uppgift om personen som kan 

vara skyddsvärd. Adress är i regel den uppgift som är mest skyddsvärd, men 

även andra uppgifter inom folkbokföringen kan behöva skyddas, så som det 

gamla personnumret för den som har ändrat juridiskt kön eller namn för den 

som har gjort ett namnbyte. Vid sekretessmarkering bör även uppgifter om 

anhöriga och uppgifter som kan röja var personen eller dennes anhöriga kan 

befinna sig beaktas. 

2. Skyddad folkbokföring som ersatt Kvarskrivning 

Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering.  När 

hotbilden mot en person är mycket stark kan personen få skyddad 

folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (FOL). En markering för 

skyddad folkbokföring registreras då i folkbokföringsdatabasen. Personen är 

folkbokförd på en annan folkbokföringsort än där personen är bosatt. Någon 
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bostadsadress registreras inte utan endast en särskild postadress. Den särskilda 

postadressen är en boxadress som går till ett skattekontor.  

3. Fingerade personuppgifter 

Vid särskilt allvarliga hot kan en person medges att använda en annan identitet. 

Beslut fattas av tingsrätten efter utförd ansökan hos Rikspolisstyrelsen (RPS). 

Den nya identiteten registreras på ett sätt så att det inte framgår att det rör sig 

om fingerade personuppgifter. Kopplingen mellan identiteterna finns endast 

hos RPS. Fingerade personuppgifter kombineras i enstaka fall med 

sekretessmarkering.  

Vid skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter kommer inte de 

sekretessbelagda uppgifterna till kommunens kännedom och kan därför 

hanteras utan särskild hänsyn eller prövning. 

Primär sekretessbestämmelse 

Enligt Offentlighet- och sekretesslagen OSL 3 kap 1§ kan kommunen själv 

göra en prövning om sekretess gällande personers uppgifter. Delar av eller alla 

uppgifter kan skyddas hos kommunen om det anses behövas. 

Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen i Ale kommun lyder enligt följande. 

Första kontakt och registrering av uppgifter hanteras och ansvaras för av sektor 

utbildnings administrativa enhet i samråd med mottagande rektor. 

 

Rektor är ansvarig för att göra en riskanalys och kartlägga hur skyddade 

personuppgifter hanteras på förskolan eller skolan där barnet/eleven är 

placerad. Vid begäran om handlingar avseende person med aktuell placering i 

förskola/skola ansvarar rektor för att kontrollera om det föreligger 

sekretessmarkering på personen. Rektor ansvarar även för att berörd personal 

som behöver information är informerad om sektor utbildnings rutiner för 

hantering av skyddade personuppgifter. 
 

Vid byte av enhet för barn/elev ansvarar rektor och skolsköterska för att 

förmedla information från avlämnande till mottagande förskola/skola om 

skyddet kvarstår.  
 

Barn och elevhälsans personal ansvarar för att journaler gällande barn/elever 

med sekretessmarkering markeras vid arkivering.  
 

Vid begäran av handlingar avseende person i kommunarkivet ansvarar 

arkivarie för att kontrollera om det föreligger sekretessmarkering på personen. 

 

I det fall där det förekommer personuppgifter som är skyddade ska en särskild 

sekretessprövning alltid utföras innan utlämning av handling sker av den som 

mottar begäran. 
 

Om en uppgift felaktigt röjs ska ansvarig chef skyndsamt kontaktas som i sin 

tur kontaktar administrativ chef.  
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