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1 KFN.2022.1 - Fastställande av Kultur- och
fritidsnämndens föredragningslista
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sommaraktiviteter för barn och unga i Ale
kommun

Emma Kronberg, fritids- och
verksamhetsutvecklare

Tomas Eriksson, enhetschef
kulturskolan
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3 KFN.2022.43 - Information om bidrag från
kulturrådet

Ulf Berglund, verksamhetschef
kultur
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4 KFN.2022.7 - Ekonomisk
månadsuppföljning maj

Mikael Falk, controller 10 min

5 KFN.2022.67 - Ny delegeringsordning för
kultur- och fritidsnämnden

Gabriella Toftered,
nämndsekreterare
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6 KFN.2021.97 - Aleförslaget - Fritidsgård
Skepplanda

Klas Arvidsson, verksamhetschef
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7 KFN.2022.51 - Ale kommuns Energi- och
klimatstrategi 2030 - Kultur- och fritids
handlingsplan 2022

Staffan Lekenstam, sektorchef 20 min

8 KFN.2022.47 - Åtgärdsplan gällande
rekommendationerna från
revisionsrapporten 2021

Staffan Lekenstam, sektorchef 15 min

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

Martin Andersson, enhetschef
service och anläggningar
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Mikael Falk, controller

10 KFN.2022.2 - Verksamhetsinformation Staffan Lekenstam, sektorchef

Ulf Berglund, verksamhetschef
kultur

Klas Arvidsson, verksamhetschef
fritid
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11 KFN.2022.4 - Redovisning av
delegeringsbeslut 2022

12 KFN.2022.3 - Kultur- och fritidsnämndens
delgivningar 2022

13 KFN.2022.9 - Information och övriga frågor



Kultur- och fritidsnämnden har för perioden ett positivt resultat. Kulturens bidragsutbetalningar till

kulturföreningarna har som vanligt en negativ påverkan på resultatet vid årets inledning men det vägs

upp av utvecklingsreserven samt överskott på övriga enheter. Den organisatoriska förändringen har

nu trätt i kraft och har ingen ekonomisk inverkan på annat sätt än att kostnaderna kan fördelas

annorlunda jämfört med budgettilldelningen för vissa enheter. Detta justeras till nästa år.

Ledning och administrations positiva resultat är som brukligt en följd av nämndens outnyttjade

utvecklingsreserv. Som beskrivits i delårsbokslutet så kommer kostnader för en avslutad chefstjänst

under hösten att belasta ansvaret samtidigt som en ny chef för samma verksamhet tillträder vilket

medför dubbla lönekostnader under en period.

Ale Fritids resultat för perioden består av ej utbetalda föreningsbidrag, samt visst överskott på

simhallen samt vakanta tjänster under fältverksamheten. Prognosen består även den av

fältverksamhetens överskott samt en förmodad förbättring av simhallens intäkter.

Öppen ungdom har för perioden ett överskott kopplat till vakanser och det är även det som ligger till

grund för enhetens prognos.

Bibliotekets resultat är även det personalrelaterat men mer utifrån sjukfrånvaro samt vikariat för

föräldralediga som medför minskade kostnader. Utöver behovet av vikarier under sommarmånaderna

så är prognosen satt utifrån upparbetat överskott på personalsidan. Övriga kostnader bedöms hamna

enligt budgeterade nivåer.

Kulturverksamhets resultat är som vanligt präglat att de periodvisa utbetalningarna av bidrag vilket

årligen leder till ett underskott vid denna tidpunkten på året. Vårens avgifter är som tidigare nämnts

betalda under 2021 vilket medför ett förmodat underskott på intäktssidan. Ambitionen är dock att

detta skall kunna hämtas hem genom höstens intäkter samt genom sänkta personalkostnader på

grund av kortare vakanser.

Sektorn ser fortsatt att en budget i balans är rimlig utifrån de givna förutsättningarna även om

sårbarheten ökat för att kunna hantera oförutsedda händelser och kostnader.
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Delegering 
 
Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt 
Kommunallagen kan endast fattas av fullmäktige, nämnd eller med stöd av delegeringsreglerna i 
Kommunallagen 6 kap och 7 kap. Genom delegering flyttas beslutsrätten över från nämnden till 
delegaten. Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt 
sett ett beslut av nämnden. Kultur- och fritidsnämndens delegeringsrätt grundar sig på bestämmelserna i 
KL 6 kap 37-40 §§ och 7 kap 5-8 §§. 

 
 

6 kap 37-40 §§ 
 
37 § En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en tjänsteperson att 
besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. 

 
38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 

 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom ett förslag från en medborgare och som lämnats över till nämnden, 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

39 § En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

 
40 § Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap. 

 
Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 



 
 
 
 

7 kap 5-8 §§ 
 

5 § En nämnd får uppdra åt en tjänsteperson hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §. 

6 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en sektorchef inom nämndens verksamhetsområde att 
fatta beslut, får nämnden överlåta åt sektorchefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 
kommunen eller landstinget att fatta beslutet. 

7 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en tjänsteperson att besluta på nämndens vägnar, får 
nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfalle att lägga fram 
förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. 

Nämnden får också bestämma att en tjänsteperson får fatta beslut endast om företrädare för brukarna 
har tillstyrkt beslutet. 

8 § Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 
och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får 
överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 



 
 
 
 

Rutiner för delegeringsbeslut 
 

• beslut som fattas med stöd av delegering ska dokumenteras av delegaten och registreras och 
innehålla vem som fattat beslutet, vilken delegation som är aktuell, när och vilket beslut som 
fattats, samt vad beslutet avser. 

• Anmälan av delegeringsbeslut ska göras vid nästkommande nämndsammanträde. 

• beslut som fattas med stöd av vidaredelegering ska dokumenteras och registreras 
(delegeringsbeteckning + löpnummer) samt anmälas till sektorchefen. 

• anmälningsförfarandet är viktigt ur registrerings-, informations- och kontrollsyfte, samt för 
beräkning av besvärs tiden i fall där besluten kan överklagas. 

• beslut kan överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning). Tiden för kommunalbesvär är 
tre veckor från det datum anslag om justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla. För 
delegeringsbeslut räknas tiden med utgångspunkt från det sammanträdet då beslutet anmäldes. 
Utebliven anmälan av beslut kan således innebära att beslutet inte vinner laga kraft, eftersom 
möjligheten att överklaga fortsätter utan tidsbegränsning. 

• beslut kan i vissa fall överklagas genom förvaltnings besvär. Då gäller besvärstid tre veckor från 
den dag då part får del av beslut. I förvaltningslagen behandlas myndighetens skyldighet att 
lämna beslutsmeddelande och besvärshänvisning. 

• delegerad beslutanderätt gäller enligt gällande författningar. 

• ärenden delegerade till nämndens ordförande handläggs av nämndens vice ordförande då 
ordinarie delegat har förhinder. 

• ett delegeringsärende kan föras upp till beslut i kultur- och fritidsnämnden om delegaten finner 
att ärendet är av principiell betydelse eller av annan anledning inte önskar fatta beslut. 

• delegeringsrätten kan när som helst återkallas av nämnden. 
 
 
 
Verkställighet 
 
I en kommunal verksamhet finns en mängd beslut eller avgöranden som inte är beslut i 
Kommunallagens mening. De är istället rent verkställande eller förberedande åtgärder. Dessa åtgärder 
måste skiljas från Kommunallagens beslutsbegrepp och omfattas inte av delegeringsreglerna. I dessa 
ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar. Oftast är frågorna redan reglerade i lag eller 
avtal. Exempel på detta är arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär och tillämpning av kommunal taxa. 



 
 
 
 

Delegeringsordning för Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare Kommentar 

 Allmännt    

1. Avge yttrande i planärenden Sektorchef   

2. Rätt att fatta beslut som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande  KL 6:39 

3. Beslut att avstå från remissvar i 
ärenden där nämnden inte är 
remissinstans utan erbjuds att 
lämna synpunkter 

Sektorchef  I samråd med 
ordförande 

4. Nämndledamöters deltagande i 
kurser, konferenser etc 

Ordförande 1:e vice 
ordförande 

 

5. Utse ombud att föra nämndens 
talan vid domstolar och 
myndigheter 

Sektorchef  I samråd med 
kommunjurist 

6. Avvisande av för sent inkommet 
överklagande 

Sektorchef Nämndsekreterare FL 24 § 

7. Beslut att ej lämna ut allmän 
handling 

Sektorchef Nämndsekreterare  

8. Vidaredelegering av egen 
beslutanderätt 

Sektorchef  Med rätt att 
vidaredelegera 

9. Beslut om justering i 
klassificeringsstruktur 

Arkivansvarig   

 Ekonomi Delegat Ersättare Kommentar 

1. Utseende av beslutsattestanter med 
ersättare 

Sektorchef Nämndsekreterare  

2. Ersättningsärenden inom nämndens 
ansvarsområde 

Berörd 
enhetschef 

 Skadestånd 
handläggs av KS 
på ersättnings- 
ärenden över ett 
pris-basbelopp 

3. Avskrivning av skuld 
(bokföringsmässig) 

Berörd 
enhetschef 

 I samråd med 
redovisningschef 

4. Utfärda fullmakt att företräda 
Kultur- och Fritidsnämnden att föra 
dess talan vid domstolar och 
myndigheter 

Sektorchef  I samråd med 
kommunjurist 



 
 
 
 
 

5. Avstängning med anledning av 
uteblivna avgifter 

Berörd 
enhetschef 

Sektorchef  

 Avtal/kontrakt Delegat Ersättare Kommentar 

1. Tecknande av hyresavtal, 
leasingavtal, samverkansavtal, 
underhållsavtal och kopieringsavtal 

Sektorchef 
Enhetschef 

  

2. Tecknande av avtal för ansökan om 
statsbidrag, regionsbidrag och 
övriga bidrag 

Sektorchef 
Enhetschef 

 Med rätt att 
vidaredelegera 

 Livsmedelsanläggningar och 
brandfarliga varor 

Delegat Ersättare Kommentar 

1. Registrering/ansökan om 
godkännande av 
livsmedelsanläggning 

Enhetschef Sektorchef  

2. Mottagande av delgivning av 
samtliga handlingar, även beslut 
och förelägganden angående 
livsmedelsanläggningar 

Enhetschef Sektorchef  

3. Kommunicera inspektionsprotokoll 
samt kommunicera förslag till 
klassning 

Enhetschef Sektorchef  

4. Ansökan om tillstånd för hantering 
av brandfarliga varor 

Enhetschef Sektorchef  

 Bibliotek Delegat Ersättare Kommentar 

1. Ändring av bibliotekens öppettider 
under storhelger och skollov 

Enhetschef Sektorchef  

2. Stängning av biblioteken när 
särskilda skäl föreligger 

Sektorchef   

3. Stängning av huvudbiblioteket för 
planeringsdagar två dagar på ett år 

Enhetschef Sektorchef  

 Kultur Delegat Ersättare Kommentar 

1. Intagning av elever i kulturskolan Enhetschef Sektorchef  

2. Bidrag till kulturföreningar enligt 
kommunfullmäktiges beslut om 
nya bidragsbestämmelser 

Enhetschef Sektorchef KF § 179 
(2019-11-18) 



 
 
 
 
 

 Fritid Delegat Ersättare Kommentar 

1. Registrera och bevilja tillstånd 
förlotteri 

Enhetschef Sektorchef  

2. Bidrag till föreningar enligt 
kommunfullmäktiges beslut om 
nyabidragsbestämmelser 

Enhetschef Sektorchef KF § 179 
(2019-11-18) 
I samråd med 
sektor inom 
vars 
verksamhets- 
område 
föreningen är 
aktiv. 

 Övrigt Delegat Ersättare  
Kommentar 

1. Beslut om stipendiater till Ale 
kommuns kulturstipendium 

Kultur- och 
fritidsnämnde 
ns 
arbetsutskott 

 Beslut tas i 
samråd med 
representanter 
från Vuxenskolan 
samt ABF 
Sydvästra 
Götaland 

2. Beslut om framställan/ansökan om 
EU-projekt 

Sektorchef   

 
 
 
 
Förkortningar 

 
KL Kommunlagen 
FL Förvaltningslagen 
KS Kommunstyrelsen 
KF Kommunfullmäktige 
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Kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning

Gäller från och med 2022, enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 2022.

Inledning

Kommunallagen (2017:725), KL bygger på principen att de förtroendevalda ledamöterna fattar

beslut kollektivt och även har ett kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda har det

yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I

kommunallagen finns bestämmelser som reglerar möjligheten till delegering och nämndernas

beslutanderätt, 6 kap. 37-41 §§ och 7 kap. 5-8 §§ KL.

Syftet med delegering är att dels avlasta kultur- och fritidsnämndens rutinärenden och därmed ge

möjlighet åt de förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande

behandling och principiell karaktär. Vidare är syftet att åstadkomma en effektiv verksamhet

genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket medför bättre service för

medborgarna.

Genom delegering flyttas beslutanderätten över från kultur- och fritidsnämnden till delegaten. Ett

beslut med stöd av delegering från kultur- och fritidsnämnden innebär att delegaten träder in helt

i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett kultur- och

fritidsnämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Kultur- och fritidsnämnden kan inte återkalla eller ändra ett beslut av delegat som redan är fattat

men kan när som helst återkalla lämnad delegation. Kultur- och fritidsnämnden kan endast

delegera beslutanderätt i angivna typer av beslut, kultur- och fritidsnämnden kan aldrig delegera

ett ansvar eller ett verksamhetsområde.

Delegering förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett

särskilt beslut ha uppdragit till kultur- och fritidsnämnden att hantera ett visst

verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan kultur- och

fritidsnämnden besluta om delegering av denna beslutanderätt. Kultur- och fritidsnämnden

lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en

delegeringsförteckning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.

Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att delegera beslutanderätten till kultur- och

fritidsnämndens presidium, ett utskott, en ledamot eller ersättare i kultur- och fritidsnämnden

eller till en anställd. Kultur- och fritidsnämnden kan även ställa upp villkor för delegationen enligt

7 kap. 7 § KL. Väsentligt är att delegeringsmöjligheten inte används på ett sådant sätt att kultur-

och fritidsnämnden avhänder sig ledningen av och ansvaret för de principiellt viktiga frågorna. I

6 kap. 38 § KL anges de frågor som nämnden inte har rätt att delegera.
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Nämnden kan inte delegera

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, samt

 Vissa ärenden som anges i särskilda författningar.

Kultur- och fritidsnämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap. 39 § delegera rätten att fatta

beslut i ärenden som är så brådskande att kultur- och fritidsnämndens sammanträde inte kan

inväntas. Detta ska framgå av delegeringsförteckningen. Ordföranden har då rätt att fatta beslut i

alla typer av ärenden som kultur- och fritidsnämnden har rätt att fatta beslut om. Denna rätt bör

dock utnyttjas med försiktighet.

Verkställighet

Den kommunala verksamheten är omfattande och kultur- och fritidsnämnden har därför inte

möjlighet att själva fatta alla beslut. I praktiken är det de anställda tjänstemän som fattar en stor

del av de kommunala besluten. I kommunallagen finns, till skillnad från i viss speciallagstiftning,

inga bestämmelser som ger de anställda någon självständig beslutanderätt. Av praxis följer dock

att de har rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art.

Denna typ av uppgifter ankommer automatiskt på de anställda utan att nämnderna behöver fatta

någon form av beslut.

Gränsen för vad som är beslut som kan delegeras och vad som är verkställighet kan vara svår att

dra. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om verkställighet. I sådana

ärenden saknas ofta utrymme för självständiga bedömningar och frågorna är ofta redan reglerade

i lag eller avtal. Det kan även vara frågor som verkställs och beslutas inom ramen för redan

fattade beslut om mål, budget, inriktning.
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Utformning av delegationsbeslut

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär att
det alltid måste finnas skriftlig dokumentation, det vill säga, delegerad beslutanderätt får aldrig
utövas endast muntligt. Detta är även en förutsättning för återrapportering till nämnden.

Som minimikrav är det rimligt att den skriftliga dokumentationen över ett delegationsbeslut ska
innehålla uppgift om

 vem som fattat beslutet,

vilken delegation som är aktuell,

 när och vilket beslut som fattats, samt

 vad beslutet avser.

Delegaten beslutar i de ärenden som ingår i delegeringsuppdraget. Finner delegaten att ett ärende
är av större vikt eller av principiell betydelse ska delegaten hänskjuta ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för avgörande.

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden. Anmälan
har främst som syfte att tillgodose rättssäkerhetsaspekter och nämndens informations- och
kontrollbehov. Tidpunkten för anmälan tas som utgångspunkt för beräkning av
överklagandetiden när beslutet överklagas med laglighetsprövning enligt KL. Den beräknas från
den dag då justeringen av nämndprotokollet, vid vilket delegationsbeslutet har anmälts,
tillkännages på kommunens anslagstavla.

Vid överklagande enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) börjar överklagandetiden att löpa
när den enskilde som är berörd av beslutet delgivits detta. Detta innebär dock inte att undantag
från anmälningsplikten kan göras.

Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden

Anmälan av delegationsbeslut ska ske vid kultur- och fritidsnämndens nästa sammanträde efter
det att ett delegationsbeslut fattats, enligt av nämndadministrationens utformade regler för detta.

Personal- och upphandlingsärenden

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen är kommunens personalorgan samt
ansvarar för kommunens upphandlingar. Delegationsbeslut gällande personal- och
upphandlingsärenden regleras därmed i kommunstyrelsens delegeringsordning.
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Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Ersättare Kommentar

Allmänna ärenden
A1 Ärenden som är så brådskande att

kultur- och fritidsnämndens avgörande
inte kan avvaktas.

Kultur- och
fritidsnämndens
ordförande

6 kap. 39 § KL Kultur- och
fritidsnämndens 1:e
vice ordförande

Kultur- och
fritidsnämndens 2:e
vice ordförande

Samråd sker mellan
ordförandena om
möjligt.

A2 Förtroendevaldas (kultur- och
fritidsnämndens ledamöter och
ersättare) deltagande i kurser,
konferenser etc.

Kultur- och
fritidsnämndens
ordförande

Kultur- och
fritidsnämndens 1:e
vice ordförande

Kultur- och
fritidsnämndens 2:e
vice ordförande

A3 Utse ombud att föra nämndens talan
vid domstolar och myndigheter.

Sektorchef I samråd med
kommunjurist.

A4 Avvisande av för sent inkommit
överklagande.

Sektorchef 45 § FL Nämndsekreterare

A5 Beslut att ej lämna ut allmän handling. Sektorchef TF
OSL

Nämndsekreterare I samråd med
kommunjurist

A6 Besvarande av remisser från
samhällsbyggnadsnämnden avseende
planärenden.

Sektorchef

A7 Beslut att avstå från remissvar i ärenden
där nämnden inte är remissinstans utan
erbjuds att lämna synpunkter.

Sektorchef

A8 Vidaredelegering av egen beslutsrätt. Sektorchef 7 kap. 6 § KL

A9 Beslut om justering i
klassificeringsstruktur.

Arkivansvarig

Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Ersättare Kommentar

Ekonomiärenden
E1 Utseende av beslutattestanter med

ersättare.
Sektorchef Nämndsekreterare

E2 Ersättningsärenden inom nämndens
ansvarsområde.

Berörd verksamhetschef Berörd enhetschef

E3 Bokföringsmässig avskrivning av skuld. Berörd verksamhetschef Berörd enhetschef I samråd med
redovisningschef.
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E4 Avstängning med anledning av
uteblivna avgifter.

Berörd enhetschef Berörd
verksamhetschef

Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Ersättare Kommentar

Tecknande av avtal
T1 Tecknande av hyresavtal, leasingavtal,

samverkansavtal, underhållsavtal och
kopieringsavtal.

Sektorchef Berörd
verksamhetschef

T2 Tecknande av avtal för ansökan om
statsbidrag, regionbidrag och övriga
bidrag.

Sektorchef Berörd
verksamhetschef

Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Ersättare Kommentar

Livsmedelsanläggningar
och brandfarliga varor

L1 Registrering/ansökan om
godkännande av
livsmedelsanläggning.

Berörd verksamhetschef Sektorchef

L2 Mottagande av delgivning av
samtliga handlingar, även beslut
och förelägganden angående
livsmedelsanläggningar.

Berörd verksamhetschef Sektorchef

L3 Kommunicera
inspektionsprotokoll samt
kommunicera förslag till klassning.

Berörd verksamhetschef Sektorchef

L4 Ansökan om tillstånd för hantering
av brandfarliga varor.

Berörd verksamhetschef Sektorchef

Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Ersättare Kommentar

Bibliotek
B1 Ändring av bibliotekens öppettider

under storhelg och skollov.
Enhetschef bibliotek Verksamhetschef

kultur

B2 Stängning av biblioteken när
särskilda skäl föreligger.

Sektorchef Verksamhetschef
kultur

B3 Stängning av huvudbiblioteket för
planeringsdagar två dagar på ett år.

Enhetschef bibliotek Verksamhetschef
kultur
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Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Ersättare Kommentar

Kultur
K1 Intagning av elever i kulturskolan. Enhetschef kulturskolan Verksamhetschef

kultur
K2 Bidrag till kulturföreningar enligt

kommunfullmäktiges beslut om
nya bidragsbestämmelser.

Verksamhetschef kultur Sektorchef

Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Ersättare Kommentar

Fritid
F1 Registrera och bevilja tillstånd för

lotteri.
Verksamhetschef fritid Sektorchef

F2 Bidrag till föreningar enligt
kommunfullmäktiges beslut om
nya bidragsbestämmelser.

Verksamhetschef fritid Sektorchef KF § 179 (2019-11-
18) I samråd med
sektor inom vars
verksamhetsområde
föreningen är aktiv.

Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Ersättare Kommentar

Övrigt
Ö1 Beslut om stipendiater till Ale

kommuns kulturstipendium.
Kultur- och
fritidsnämndens
arbetsutskott

Beslut tas i samråd
med representanter
från Studieförbundet
Vuxenskolan samt
ABF Sydvästra
Götaland.

Ö2 Beslut om framställan/ansökan om
EU-projekt.

Sektorchef

Ärendegrupp/ärende Delegat Lagrum Ersättare Kommentar

Dataskyddsförordningen
(GDPR)

D1 Beslut att vägra att tillmötesgå begäran
om begäran är uppenbart ogrundad
eller orimlig.

Nämndsekreterare
Art. 12.5
GDPR Sektorchef

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D2 Beslut om utlämnande av
registerutdrag samt beslut att avvisa
begäran om registerutdrag.

Nämndsekreterare
Art. 15 GDPR

Sektorchef

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
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kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D3 Beslut om den registrerades rätt till
rättelse. Nämndsekreterare

Art. 16 GDPR

Sektorchef

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D4 Beslut om den registrerades rätt till
radering. Nämndsekreterare

Art. 17 GDPR

Sektorchef

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D5 Beslut om den registrerades rätt till
begränsning av behandling. Nämndsekreterare

Art. 18 GDPR

Sektorchef

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D6 Beslut om underrättelse till tredje man
om rättelse, radering eller begränsning
av behandling.

Nämndsekreterare
Art. 19 GDPR

Sektorchef

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D7 Beslut om den registrerades rätt till
dataportabilitet. Nämndsekreterare

Art. 20 GDPR

Sektorchef

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D8 Beslut med anledning av den
registrerades rätt att göra invändningar. Nämndsekreterare

Art. 21 GDPR

Sektorchef

Förvaltningsbesvär.
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 7 kap. 2 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D9 Beslut att ingå
personuppgiftsbiträdesavtal inklusive Nämndsekreterare

Art. 28.3
GDPR Sektorchef

Överklagandeförbud
enligt 7 kap. 5 § lagen
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instruktioner. (2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D10 Beslut att anmäla en
personuppgiftsincident samt upprätta
anmälan och dokumentation.

Nämndsekreterare
Art. 33 GDPR

Sektorchef

Anmälan ska göras till
Datainspektionen
inom 72 timmar efter
att myndigheten fick
kännedom om
incidenten.

Samråd ska ske med
dataskyddsombudet
innan anmälan.

Överklagandeförbud
enligt 7 kap. 5 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.

D11 Fastställa konsekvensbedömning
avseende dataskydd. Nämndsekreterare

Art. 35 GDPR

Sektorchef

Samråd ska ske med
dataskyddsombudet
innan
konsekvensbedömning
en fastställs.
Överklagandeförbud
enligt 7 kap. 5 § lagen
(2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
allmänna
dataskyddsförordning.
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.67
Datum: 2022-05-19
Nämndsekreterare Gabriella Toftered

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

Kultur- och fritidsnämnden

Ny delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta ny delegeringsordning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den nya delegeringsordningen träder ikraft 2022-07-
01.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

En delegeringsordning är en sammanställning över till vem och i vilka ärenden där nämnder

delegerar rätten att fatta beslut. Syftet med en delegeringsordning är att avlasta en nämnd i

vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir

då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta

skapar även utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större

vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen och

förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.

Sektor kultur- och fritid har nyligen genomfört en intern organisationsförändring angående

chefsorganisationen. Därigenom aktualiserades behovet av en ny delegeringsordning för

kultur- och fritidsnämnden som motsvarar den nya organisationen. Den nya

delegeringsordningen får också en ny struktur, som följer den strukturen som

kommunstyrelsens delegeringsordning har. Det saknas också delegationer avseende ärenden

som rör Dataskyddsförordningen (GDPR) i kultur- och fritidsnämndens nuvarande

delegeringsordning. Dessa delegationer föreslås nu läggas till.

En delegeringsordning är inget statiskt dokument. Den återspeglar det arbetssätt som kultur-

och fritidsnämnden och sektorn hela tiden utvecklar i syfte att optimera organisationen och

effektivisera arbetet. Det innebär att delegeringsordningen även fortsättningsvis kommer att

ses över och vid behov kommer det läggas fram förslag på justeringar.

Staffan Lekenstam Gabriella Toftered

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

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande, 2022-05-24

Kultur- och fritidsnämndens nuvarande delegeringsordning 2022-01-20

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 2022-05-20

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Nämndsekreterare kultur- och fritidsnämnden

För kännedom:

Sektorsledning kultur- och fritid

Ärendet

En delegeringsordning är en sammanställning över till vem och i vilka ärenden där nämnder

delegerar rätten att fatta beslut. Syftet med en delegeringsordning är att avlasta en nämnd i

vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir

då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta

skapar även utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större

vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen och

förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.

Sektor kultur- och fritid har nyligen genomfört en intern organisationsförändring, angående

chefsorganisationen. Därigenom aktualiserades behovet av en ny delegeringsordning för

kultur- och fritidsnämnden som motsvarar den nya organisationen. Den nya

delegeringsordningen får också en ny struktur, som följer den strukturen som

kommunstyrelsens delegeringsordning har. Det saknas också delegationer avseende ärenden

som rör Dataskyddsförordningen (GDPR) i kultur- och fritidsnämndens nuvarande

delegeringsordning. Dessa delegationer föreslås nu läggas till.

En delegeringsordning är inget statiskt dokument. Den återspeglar det arbetssätt som kultur-

och fritidsnämnden och sektorn hela tiden utvecklar i syfte att optimera organisationen och

effektivisera arbetet. Det innebär att delegeringsordningen även fortsättningsvis kommer att

ses över och vid behov kommer det läggas fram förslag på justeringar.
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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

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

Delegationsordningen syftar till att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare

beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna i

kommunen.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap 37 §, 7 kap 5 § uppdra åt en anställd i kommunen,

dess presidium, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst

ärende eller en grupp ärenden. Delegeringsordningen har utformats med beaktande av

kommunallagens bestämmelser om delegering.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Den nya delegeringsordningen kommer läggas till i kommunens författningssamling och
tillgängliggöras på kommunens hemsida.

Förvaltningens bedömning

Utifrån identifierade behov av justeringar har ett förslag till ny delegeringsordning för kultur-

och fritidsnämnden tagits fram av sektorn. Den nya delegeringsordning motsvarar den nya

organisationen i sektor kultur- och fritid, har delegationer avseende Dataskyddsförordningen

(GDPR) samt följer samma mall som kommunstyrelsens delegeringsordning.
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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



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

Aleförslaget

Ärendenummer 210821-ALEFORSLAG-VE02

Inskickat 2021-08-21 02:25

Mitt förslag

Rubrik Fritidsgård Skepplanda

Ämnesområde Fritid

Ange den ort
och/eller plats
som förslaget
gäller

Skepplanda

Förslag
Gamla cafét i samma byggnad som biblioteket i skepplanda borde kunna nyttjas av ungdomarna.
Biblioteket är väldigt stort och kanske kan avvara några kvadratmeter. Kanske nattvandrarna kan
tänka sig att ansvara för öppettider och ha översikt över lokalen när det är öppet?

Min anknytning
till Ale

Bor här

Namn Susanne Hanzén

E-post Susanne.hanzen@gmail.com

Telefonnummer 0707-587322

GDPR

Sida 1 av 1  
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2021.97
Datum: 2022-06-10
Enhetschef Klas Arvidsson

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

Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslaget - Fritidsgård Skepplanda

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget om att de borde finnas en
fritidsgård i bibliotekets lokaler i Skepplanda.

Sammanfattning

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

kommunen öppnar upp de gamla cafet som finns i samma lokal som biblioteket i Skepplanda

alternativt att några kvadratmeter av bibliotekslokalen nyttjas. Förslagsställaren tycker att

frågan skall gå till nattvandrarna som kanske kan tänka sig att ha översikt över lokalen när

den är öppen.

Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande en fritidsgård

i bibliotekets lokaler i Skepplanda är god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås

då kommunens befintliga fysiska mötesplatser finns i Älvängen, Nödinge och Surte. Förslaget

bör också avslås eftersom det saknas ekonomiska medel i kultur- och fritidsnämndens

budgetram för att kunna starta upp ytterliggare en fritidsverksamhet. Sektor kultur- och fritid

lägger just nu fokus på att tillsammans med personalen på öppen ungdom, underhålla och

utveckla de befintliga mötesplatserna som finns. Ett av våra uppdrag är att den öppna

ungdomsverksamheten ska möta ungdomar på ungdomars egna arenor.

Sektor kultur- och fritid arbetar kontinuerligt med att utveckla och se framtida möjligheter till

mötesplatser för kommunens barn och unga och tar därför med sig förslaget i de fortsatta

utvecklingsarbetet.

Staffan Lekenstam Klas Arvidsson

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-05-18 Aleförslag Fritidsgård i Skepplanda

Aleförslaget - Fritidsgård Skepplanda

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Förslagsställare
Kontaktcenter

Ärendet

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

kommunen öppnar upp de gamla cafet som finns i samma lokal som biblioteket i Skepplanda

alternativt att några kvadratmeter av bibliotekslokalen nyttjas. Förslagsställaren tycker att

frågan skall gå till nattvandrarna som kanske kan tänka sig att ha översikt över lokalen när

den är öppen.

Ekonomisk bedömning

För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den ekonomiska ramen för kultur och

fritidsnämnden inte har budget för en ny verksamhet.

Invånarperspektiv

En utveckling av nya mötesplatser ser sektorn är positivt för invånarna i kommunen.

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.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande en fritidsgård

är god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då kommunens befintliga fysiska

mötesplatser finns i Älvängen, Nödinge och Surte, samt att ekonomiska resurser saknas för att

starta upp ännu en fritidsverksamhet.
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– Energi- och klimatstrategi 2030 –

Inledning
Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna 
möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimat-
förändringar, rent vatten, hälsa och hållbar ekonomisk tillväxt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mål och riktningar
Ale har två övergripande mål:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Vi ska klimatplanera våra samhällen för framtidens samhällsstruktur

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

• Vi ska hitta innovationer och nya angreppssätt

Ales övergripande mål
Ales två övergripande målsättningar är:

Växthusgasutsläppen ska 
minska med 80 % till år 

2030 från år 1990.

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

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

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

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

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

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

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

Föregångare
Kommunen kan vara en föregångare genom att:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Föregångare
Kommunen kan gå före genom att:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Föregångare
Kommunen kan gå före genom att:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Föregångare
Kommunen kan gå före genom att

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Naturvårdsverkets definitioner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koldioxidbudget
Diagram 5 visar koldioxidutsläppen från det geografiska området Ale kommun samt hur mycket 
mer koldioxid som det finns utrymme att släppa ut för att hålla sig under 2-gradersmålet från Pa-
risavtalet.
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150 000

200 000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Koldioxidbudget Ale kommun

Faktisk data Skattad 2019-2020 "Kör på" tills budgeten är slut

Minska fr.o.m 2023 Minska fr.o.m 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Hållbara transporter

• Klimatsmart och hälsosam mat

• Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

• Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

De fyra arbetssätten är att:

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

• Vi ska planera våra samhällen klimatsmart 

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

• Vi ska hitta innovationer och nya angreppssätt
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Energi och klimatstrategi 2030 
Handlingsplan 2022 för sektor Kultur och fritid 

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

Bakgrund   
Ale kommuns Energi och klimatstrategi baseras på globala, nationella och regionala mål 
och beslut. Globalt finns Parisavtalet med mål att hålla uppvärmningen under 2 grader. 
På nationell nivå finns mål om att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045. 
På regional nivå finns klimatmål inom Västra Götalandsregionen klimatstrategi ”Klimat 
2030” och mål för att minska avfallet i Göteborgsregionens avfallsplan ”Göteborgsregionen 
minskar avfallet”.  
 
Varje år antar kommunerna även klimatlöften som en del av Klimat 
2030, för att  kommunerna ska kunna genomföra samma åtgärder 
samtidigt och därmed kunna kraftsamla och dela kunskap med 
varandra.  
 

 

 

 
 
Fyra fokusområden för arbetet har tagits fram; Hållbara transporter, 
Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster och Sunda och klimatsmarta bostäder och 
lokaler. 
 
 
 
 

 
 
 
Ale kommun har antagit den regionala avfallsplanen i syfte att minska 
minska avfallsmängderna. Avfallsplanen är antagen av 
kommunfullmäktige i Ale och innehåller mål enligt avfallstrappan. 
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Hållbara 
transporter 

Aktivitet Ansvarig  Uppföljning 

Minska antalet 
tjänsteresor med bil  

1.Teams möten när det 
är lämpligt 
2. I möjligaste mån 
övergå till cykel, 
kollektivtrafik och resfria 
möten. 

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

November 
2022 

Välja förnybara och 
fossilfria bränslen till 
vår fordonsflotta 

Personal inom sektorn 
ska i möjligaste mån 
använda elbilar i 
tjänsten.   

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

November 
2022 

Minska 
klimatpåverkan  

1. Sprida information om 
hur besökare kan 
minska klimatpåverkan i 
samband med resor till 
evenemang.  
2. Införa incitament för 
att anställda ska resa till 
arbetet med lägre 
klimatpåverkan 

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Evenemangs-
ansvariga 

November 
2022 

Klimatsmart och 
hälsosam mat 

Aktivitet Ansvarig  Uppföljning 

Minska utsläpp  1. Mat som serveras på 
arbetsplatser 
källsorteras 
2. Mat som serveras i 
samband med 
evenemang källsorteras 

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Evenemangs-
ansvariga 

November 
2022 

Förnybara och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

Aktivitet Ansvarig  Uppföljning 

Minska 
engångsartiklar  

1. Minimera 
engångsartiklar vid 
evenemang 
2. Minimera 
engångsartiklar vid 
möten och andra 
sammankomster 

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Evenemangs-
ansvariga  

November 
2022 

Återanvända möbler 
och andra 
inventarier 

Hänsyn tas i  
förekommande fall 

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef  

November 
2022 

Källsortering Källsortera på alla 
arbetsplatser (i 

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

November 
2022 
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samarbete med 
renhållningens resurs) 

Klimatsmart 
belysning 

Byta ut armatur vid  
fritidsområden och 
motionsspår med längre 
hållbarhet 

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef  

November 
2022 

Miljövänlig och 
förnyelsebar 
uppvärmning 

Planera för energisnål 
uppvärmning av 
idrottsanläggningar 
 

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
 

November 
2022 

Beakta 
klimatpåverkan vid 
upphandling och 
inköp 

Hänsyn tas i  
förekommande fall  

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

November 
2022 

Bibliotek  Utlåning av böcker och 
media  

Enhetschef 
 

November 
2022 

Fritidsbanken  Utlåning av sport och 
fritidsprylar 

Enhetschef 
 

November 
2022 

Sunda och 
klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

Aktivitet Ansvarig  Uppföljning 

Ha en effektiv 
lokalresurshantering 

Samutnyttjande av 
lokaler 

Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

November 
2022 
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Uppföljning 
Ale kommuns övergripande mål i energi- och klimatstrategi sträcker sig till år 2030.  
 
Fram tills 2030 kommer genomförandearbetet behöva förnyas flera gånger för att 
anpassas till exempelvis gällande nämndplan och budget, teknikutveckling och lagkrav.  
 
Kultur och fritidsnämnden ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan för arbetet inom 
sektorn i samband med ordinarie planering. Kultur och fritids ledningsgrupp ansvarar för 
årlig uppföljning inför årsredovisning i IT-stödet stratsys.  
 
Sektor kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande uppföljningen. Varje nämnd följer 
upp sin handlingsplan och rapporterar till sektor kommunstyrelsen. Sektor 
kommunstyrelsen sammanfattar nämndernas uppföljning och rapporterar varje år i 
kommunens ordinarie redovisning av nämndplan i årsredovisning.   
 
Avdelningen för Strategi och uppföljning stödjer sektorerna i dialog kring planering och 
uppföljning av handlingsplanerna.  
 

 

Slutord  
 

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

 
Nödinge 2022-05-16 
 
 
 
 
Staffan Lekenstam 
Sektorchef 
 
 
Styrdokument: 
Energi- och klimatstrategi 2030 Ale kommun antagen i KF 2019-12-16 
Kommunernas klimatlöften inför 2022 
Göteborgsregionen minskar avfallet 
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.51
Datum: 2022-06-10
Verksamhetsutvecklare Jeanette Liveland Colombo
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Kultur- och fritidsnämnden

Ale kommuns Energi- och klimatstrategi 2030 -

Reviderad version av Kultur- och fritids handlingsplan 2022

Förslag till beslut

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

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

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

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan för arbetet med
energi- och klimatstrategin inom sektorn i samband med ordinarie planering. Sektor kultur-
och fritid tog fram ett förslag på årlig handlingsplan till kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2022-04-28. På kultur- och fritidsnämndens sammanträde beslutade nämnden
att återremittera förslaget på handlingsplanen till sektor kultur- och fritid för revidering.
Sektor kultur- och fritid har nu reviderat handlingsplanen efter uppkomna synpunkter från
nämnden.

Kultur- och fritids ledningsgrupp ansvarar för årlig uppföljning inför årsredovisning i IT-
stödet stratsys. Varje nämnd följer upp sin handlingsplan och rapporterar till sektor
kommunstyrelsen. Sektor kommunstyrelsen sammanfattar nämndernas uppföljning och
rapporterar varje år i kommunens ordinarie redovisning av nämndplan i årsredovisning. För
att nå de regionala, nationella och internationella målen krävs samverkan över alla gränser,
både inom kommunen och med andra samhällsaktörer. Handlingsplanen som sektor kultur-
och fritid tagit fram konkretiserar hur kultur och fritid kan bidra i det arbetet. Kultur- och
fritid har tagit fram konkreta aktiviteter inom de fyra fokusområden som Ale kommun arbetat
fram. Fokusområden är "Hållbara transporter", "Klimatsmart och hälsosam mat", "Förnybara
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och resurseffektiva produkter och tjänster" och "Sunda och klimatsmarta bostäder och
lokaler". Både små och stora insatser räknas och alla kan bidra i strävan för att minska
klimatutsläppen.

Staffan Lekenstam Jeanette Liveland Colombo

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Energi och klimatstrategi 2030 - Kultur- och fritids handlingsplan 2022-03-31

Energi och klimatstrategi 2030 - Reviderad version av Kultur- och fritids handlingsplan 2022-

05-11

Energi- och klimatstrategi 2030 för Ale kommun

Tjänsteutlåtande, 2022-05-11

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

Ärendet

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

Ekonomisk bedömning

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

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

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

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

Förvaltningens bedömning

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

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

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

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

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

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

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

växthusgasutsläppen.
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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   
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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   



   

23 

 

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

 





 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Åtgärdsplan gällande          
revisionsrapport 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 



   

 

 
Åtgärdsplan gällande revisionsrapport 2021    2(5) 
 

Innehåll 

1 Granskningens utgångspunkter .............................................................................................. 3 

2 Kultur - och fritidsnämnden ..................................................................................................... 4 

2.1 Revisionens bedömning ...............................................................................................................4 

2.2 Revisionens önskemål .................................................................................................................5 

2.3 Nämndens åtgärdsplan .................................................................................................................5 

2.3.1 Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål ....................................................................5 

2.3.2 Fastställt en internkontrollplan i enlighet med riktlinjer och policy ...................................5 

 

  



   

 

 
Åtgärdsplan gällande revisionsrapport 2021    3(5) 
 

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 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. 
Detta är en åtgärdsplan som har till syfte att lyfta hur styrelse/nämnd går vidare med åtgärder utifrån de rekom-
mendationer som framförts 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 Kultur - och fritidsnämnden 

2.1 Revisionens bedömning 

Revisionen 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 för kommunfull-
mäktiges strategiska målsättningar. 

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

• Det framgår inte några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämndens ekonomi och verk-
samhet. 

Revisionen bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens an-
visningar.  

• 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 

• 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 nedanstående frågeställningar. 

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas i rappor-
ten?                                                           

• 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 pre-
ciserar de övergripande principerna som gäller 
vid bedömning av måluppfyllelse. 
 
- Bedömningsgrunder ska även formuleras som 
preciserar de specifika principerna som bryter 
ner kommunfullmäktiges målsättningar som gäl-
ler vid bedömning av måluppfyllelse. 
 
- Bedömningsgrunderna kommer läggas in i 
framtida bokslut som läsanvisningar för att tyd-
liggöra och skapa en röd tråd mellan bedöm-
ningsgrunderna och bedömningen av målupp-
fyllelse. 

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

 Sektorchef kultur- och fritid. 

2.3.2 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 Riktlinje 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 
följer kommunens riktlinje ska följande genom-
föras: 

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

- Förplanering av process för antagande av in-
tern kontrollplan inför 2023. För att säkerställa 
att den fastställs enligt tidsram för gällande rikt-
linje. 

Genomförandet av informationsinsats gällande 
riktlinje och förplanering av process för anta-
gande 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 

 Sektorchef kultur- och fritid. 
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer: KFN.2022.35
Datum:
Handläggare: Staffan Lekenstam

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

Kultur- och fritidsnämnden

Åtgärdsplan gällande rekommendationerna från

revisionsrapporten 2021

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta åtgärdsplan gällande rekommendationerna från
revisionsrapporten 2021.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar översända åtgärdsplanen som svar på revisionens
frågeställningar till revisionen som ett eget yttrande.

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar omedelbart justera paragrafen.

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 kultur-och fritidsnämnden utifrån målstyrning och arbetet med intern kontroll. I

revisionens följebrev önskas svar från kultur- och fritidsnämnden senast den 16 juni. En

åtgärdsplan har tagits fram i syfte att besvara revisionens frågeställningar och lyfta hur kultur-

och fritidsnämnden går vidare med arbetet utifrån de rekommendationer som framförts i

revisionsrapporten 2021. Sektor kultur- och fritid bedömer sammantaget att åtgärderna

kommer stärka arbetet med målstyrningen och tillse att arbetet med intern kontrollen antas i

enlighet med riktlinjer.

Staffan Lekenstam

Sektorchef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-09

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021

Revisionens följebrev

Åtgärdsplan gällande revisionsrapporten 2021

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Revisionen
Sektorchef kultur- och fritid

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 kultur- och
fritidsnämnden att:

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer

I revisionens följebrev önskas svar från kultur- och fritidsnämnden 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 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?
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En åtgärdsplan har tagits fram i syfte att besvara revisionens frågeställningar och lyfta hur
kultur- och fritidsnämnden 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 revisionen begäran i enlighet med
frågeställningarna i följebrevet till revisionsrapporten 2021. Åtgärdsplanen behandlar de
rekommendationer som framförts av revisionen. Sektor kultur- och fritid bedömer
sammantaget att åtgärderna kommer stärka arbetet med målstyrningen och tillse att intern
kontrollplan antas i enlighet med gällande riktlinjer.



Initiativärende 

 

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

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

anlägger en konstgräsplan på Surte Idrottsplats. 

 

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

möjligheten till en framtida konstgräsplan diskuterades föreslår jag att; 

 

 

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

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

Ale som bedöms vara lämplig. 

 

 

Skepplanda 2022-02-21 

 

 

Sonny Landerberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Flytt av konstgräsplan

Ale Kommun

2022-04-11

Flytt av konstgräs vid 
Forsvallen, Skepplanda 

 

Gabson AB har på uppdrag av Ale Kommun, sektor kultur & fritid, utfört följande 
rapport gällande flytt av konstgräsplan. 
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Flytt av konstgräsplan

Ale Kommun

2022-04-11

Bakgrund 

Ale Kommun önskar utvärdera möjligheten att flytta konstgrässystem från Forsvallen, 
Skepplanda till befintlig grusplan vid Surte IP. 

Projektansvarig hos Gabson AB för uppdraget är David Gabrielson.  

Projektansvarig hos Ale Kommun är Martin Andersson. 

Omfattning av uppdrag 

Att redogöra för möjligheten av en flytt av konstgräs, beskriva delmomenten i en flytt 
av konstgräs, lyfta fram viktiga aspekter att ”tänka på” under planering av projektet, 
samt beräkna kostnader för flytt och nytt konstgrässystem på Forsvallen. 
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Förutsättningar 

Forsvallen Konstgräs 

Befintligt konstgrässystem på Forsvallen är installerat år 2013 och består utav ett 
50mm konstgräs fyllt med ca 15kg sand (10mm) och 14kg SBR granulat (26mm) per 
m2. Under konstgräset ligger en dräneringspad med tätduk som leder vatten ut mot 
dräneringsdiken längs långsidor och kortsidor. Dräneringspad i sig tillför ingen svikt/
stötupptagning till systemet. 

Den totala ytan med konstgräs är 110 x 71 m = 7810 m2. Linjering för spelplan 11-11 
är 105 X 65 m. 

Kondition på konstgräs bedöms vara mycket god och återstående livslängd bedöms 
vara minst 4-5 år förutsatt att skötsel & underhåll av konstgräset bibehålls med samma 
kvalitet framåt i tiden. Därmed anser jag att konstgräset är i tillräckligt bra kondition 
för att klara av en upptagning och åter-installation.  

Surte IP grusyta 

Vissa markarbeten och justeringsarbeten på grusytan vid Surte IP krävs för att 
förbereda ytan för konstgräs. 

Den totala ytan med konstgräs beräknas bli 106 x 64,5 m = 6837 m2. Min 
rekommendation är att försöka få till minst 2,0 m säkerhetszon mellan linjering och 
asfalt. Det ger i sådana fall att linjering för spelplan 11-11 hamnar på 102 x 60,5 m. 
Rekommendationer för seniorspel 11-11 är ett min mått av spelplan på 100 x 60 m. 

Med tanke på grusytans befintliga skick och uppbyggnad rekommenderas en liknande 
uppbyggnad som på Forsvallen med horisontell dränering. Fördelarna med en sådan 
uppbyggnad är flera: 

• Minimera grävandet i en äldre yta som är stabil. Minskar risken för framtida 
sättningar. 

• Kräver mindre uppbyggnad och bör vara ekonomiskt fördelaktigt jämfört med 
traditionell vertikal dränering i planen. 
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• Tar bort risken med en för tät grusbädd under konstgräset som gör att vatten blir 
stående. Med rätt bombering och fall (ca 0,7% från mittrygg ut mot sidor) undviks att 
vatten blir stående även vid kraftig nederbörd. 

• Möjlighet till att få kontroll över vatten som går igenom konstgräset i form av ett 
slutet dräneringssystem. 

Viktigt att tänka på när man använder en uppbyggnad med horisontell dränering och en 
tätduk ovan grusbädd är vattennivåerna i marken och att vatten inte riskerar att trycka 
på underifrån! 

Utförande 
Konstgräset på Forsvallen behöver rullas upp. Det finns ett par olika metoder beroende 
på entreprenör och deras maskinparker. Det tillvägagångssätt som jag förordar 
minimerar slitage på konstgräset och säkerställer på bästa sätt att 100% av befintligt 
konstgräs går att återanvända. Innan upprullning kan majoriteten av SBR granulatet 
borstas upp ur konstgräset och säckas (uppskattningsvis ca 80 ton). Därefter skärs 
konstgräset i 4m breda våder. En maskin rullar upp respektive våd samtidigt som 
resterande SBR granulat och sand töms ur konstgräset och säckas. Dessa säckar är då 
med blandat material sand/SBR. Konstgräs 
rullarna läggs på special pall för att enkelt 
kunna transporteras. 

K o s t n a d e n f ö r o v a n p r o c e s s , d v s . 
upptagning med fyllnadsmaterial säckat bör 
hamna på ca 330 000 SEK exkl. moms 
inkluderat påslag av mellanhand/konstgräs 
aktör. 

Tillkommer gör transport av konstgräs och 
fyllnadsmaterial från Forsvallen till Surte 
IP. Antal rullar á 4,0 m ca 28st. Vikt per 
rulle 500-1000 kg. Antal säckar ca 250st á 
ca 1000kg. 
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Den dräneringspad som ligger under konstgräset på Forsvallen bör ligga kvar och 
återanvändas i nytt konstgrässystem på Forsvallen. Om dränering av Forsvallen 
fungerar idag så betyder det att dräneringspadens funktion är intakt och fungerar. En 
flytt av dräneringspaden riskerar att skada materialet, särskilt tätskiktet om skarvarna 
är limmade vid installation. Dräneringspaden klarar ett byte av konstgräs förutsatt att 
rätt maskiner och tillvägagångssätt används vid upprullning av konstgräs.  

Åter-installation på Surte IP utförs likt normal ny-installation. Markuppbyggnad 
förutsätter ett system med horisontell dränering likt befintligt system på Forsvallen. Ny 
dräneringspad med tätskikt krävs om befintlig dräneringspad på Forsvallen ligger kvar.  

Då befintlig linjering i konstgräset från Forsvallen skall återanvändas på nya mått i 
konstgräset på Surte IP (gäller endast yttermått) krävs det en justering av installatören 
med en förminskning på både bredd och längd. Straffområden och mittcirkel behåller 
sina mått. Detta kräver en insats som är svår att sätta ett pris på beroende på hur vald 
installatör väljer att lösa problemet. Det är främst momentet med att dra ihop konstgräs 
som kan vara besvärligt, men eftersom konstgräset är tömt på fyllnadsmaterial så bör 
det gå att hantera. Entreprenör behöver välja metod för upptagning som säkerställer att 
100% av befintlig konstgräs yta kan återanvändas, även om ytan på Surte IP är mindre, 
för att kunna återanvända befintlig linjering. 

Ett normalpris för åter-installation hamnar på ca 275 000 - 300 000 SEK exkl. moms 
inklusive lim & tejp. 

Sand och SBR granulat återanvänds. Sanden kan utgöra ett problem vid åter-
installationen då den genom att inte vara torr och ren kan begrava fiber under sanden. 
Sanden blir till en gegga som lägger sig som 
ett täcke över konstgräs fiber. Dock finns 
det lyckade projekt där man har återanvänt 
sand och granulat enligt ovan. Med extra 
uppborstning och hantering vid installation 
har man lyckats att få ner sanden & SBR 
granulaten med fullgott resultat. Sanden 
kommer att med tiden hitta ner och lägga 
sig i botten av konstgräset. Överst dressas 
de säckar med ren SBR granulat från 
upptagningen.  

Ett alternativ är att köpa in ny sand (ca 102 
ton) samt komplettera SBR granulat med ca 
30 ton för att få till rena material att fylla  
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konstgräset med. Ur ett ekonomiskt perspektiv slipper man köpa in service på städning 
av konstgräset, t.ex. Sandmaster eller liknande. Denna service kostar ca 50 000 SEK 
som man i sådana fall slipper. Ny sand ca 102 ton hamnar på ca 85 000 SEK. 
Kompletterande SBR granulat ca 30 ton hamnar på ca  80 000 SEK. 

Ekonomi 
Upptagning Forsvallen: 

 Upprullning konstgräs inkl. fyllnadsmaterial i säckar  330.000 kr 

 Transporter av konstgräs och fyllnadsmaterial till Surte IP ej prissatt 

  

Installation Surte IP: 

 Åter-installation Surte IP      300.000 kr 

  

 Eventuellt alternativ med ny sand + kompletterande SBR (165.000 kr) 

 Ny dräneringspad Surte IP      375.000 kr 

 Markarbeten, stängsel      ej prissatt 

Nytt konstgräs Forsvallen: 

 50mm konstgräs med sand & SBR granulat på befintlig                                
 dräneringspad inklusive installation    1 800 000 kr 

Totala kostnader för projektet bör hamna runtomkring 2 850 000 - 3 000 000 SEK exkl. 
moms plus markarbeten vid Surte IP samt eventuella kostnader för stängsel etc. 

OBS! Under rådande omständigheter i världen är priser på råvaror & transporter 
oerhört volatila och angivna summor är endast en indikering utifrån dagens priser! 
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Summering 
Konstgräset vid Forsvallen, Skepplanda bedöms vara i tillräckligt bra kondition för att 
klara en flytt och åter-installation vid Surte IP. Dock bör underliggande dräneringspad 
återanvändas på Forsvallen, och en likvärdig ny dräneringspad införskaffas till Surte 
IP. 

Återstående livslängd efter åter-installation bedöms vara 4-5 år förutsatt att konstgräset 
underhålls på ett korrekt sätt. För att minimera påverkan på konstgräset vid upptagning 
är det viktigt att entreprenör väljer rätt metod och maskiner för uppdraget. Det är även 
av vikt att hela våder av konstgräset kan tas upp utan att orsaka spill av konstgräs, för 
att kunna återanvända linjering i planen men med nya yttermått. 

Alternativ kostnad för omhändertag och återvinning av konstgräs på Forsvallen hamnar 
på ca 350 000 - 400 000 SEK. Denna kostnad kan räknas av från den totala uppskattade 
kostnaden för projektet som landar på 2 850 000 - 3 000 000 SEK. 

Förberedande markarbeten samt eventuella tillkommande arbeten med stängsel etc. Är 
inte medräknade i ovan uppskattad projektkostnad. 
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Beräkningsblad
Namn Surte Ip Datum 2022-04-10
Adress Konstgräsplan
Postnr
Telefon

Beskrivning antal sort á-pris summa
Rördetaljer 1 st

Transport Grävmaskin 4 st
Padda 16 dag

utlopps dränering 30 m
GM 10 tim

Yrkesman 10 tim

Extra fyllning av plan 300 ton

stenmjöl 0-8 15 cm 1848 ton
Asfalt 3 m bredd 1080 m2
Hyvel underlaget 16 tim

Schakt
södra sidan 110*2m 88 m3
Norra sidan 4*110 176 m3

totalt ton scakt 528 ton
Transport ale krossen 528 tion

lastning 17,6 tim

Fyllnad förstärkning 660 m2
förstärkningsgrus 462 ton

bärlager 132 ton
Duk 726 m2

Grävmaskin 24 tim
Yrkesman 24 tim

Hyvel 8 tim

Dränering2*110+2*70 360 m
grävmaskin 60 m dag ink brunn 96 tim

Makadam 864 ton
Yrkesman 96

schakt transport till tipp 540 ton
lastbilstransporter 48 tim



Hyveljustering 32 tim

Vältning 1 st

Arbetsledning projektering 80 tim

Summa 1 329 500 kr

Moms 25% 332 375 kr

Totalsumma 1 661 875 kr



U D Detaljplan

L P Projektering

K B Byggnation

Kopplat till behov i lokalförsörjningsplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kommentarer

1 Utökning förskola Alvhem Alvhem 55 platser U D D P B B

2 Omställning av Garnvindesskolan till förskola Hålanda 35 platser, Skepplanda 180 platser U P B B B

3 Ny Skola Nol/Alafors Ny skola Nol/Alarfors L/U D D P B B B

3.1 Tillfällig lösning Moduletablering Himla området B B

4
Ny förskola Nol/Alafors Starrkärr 30 platser , Alafors 60 platser , Nol 30 

platser
D D U P B B

5 Gymnasium och komvux i gemensamma lokaler Gymnasium och komvux i gemensamma lokaler L U

6 Ny skolbyggnad Bohus Bohus skola F-9 U P P B B

6.1 Lokalanpassning 2 klassrum Bohusskolan B

7 Om- och tillbyggnation av Aroseniusskolan Älvängen elevplatser 7-9, 290 elevplatser D D P B B B

7.1 Tillfällig lösning moduletablering Älvängen elevplatser 7-9, 290 elevplatser B

8 Ny förskola Älvängen Älvängen förskola, 65 platser L D D P B B

9 Ersätta Hövägens förskola Älvängen förskola, 144 platser L D D D P B B

10 Särskilt boende i södra kommundelarna 60 platser L D D D P B B

11
Ny förskola Nol, Nolängen Starrkärr 30 platser, Alafors 60 platser, Nol 30 

platser
D D P B B

11.1 Evakuering av Nolängen förskola B

12 Utbyggnad skolbyggnad Nödinge D D P B B Säkerställer tillkommande behov av matsal/kök

13 Till-, om-och/eller nybyggnation Alboskolan Skepplanda Skola F-6, 105 elevplatser U D P B B

13.1 
Tillfällig etablering i samband med Till-, om-

och/eller nybyggnation
B

14
Surte Ny Förskola 1 Bohus Förskola 108 platser, Surte Förskola 108 

platser
L D D P B B

15
Surte Ny Förskola 2 Bohus Förskola 108 platser, Surte Förskola 108 

platser
D D P B B Ersätter Nordgärdet och Surte förskola

16 Utbyggnad skolbyggnad Surte Surte skola färdigställt 2026 U P B B

17 Nödinge förskola 1 Nödinge P B B

18 Nödinge förskola 2 Nödinge P B B

19 Ersätta Madensskolan Elevplatser, F-6 150 elevplatser D D P B B

20 LSS Surte B

21 LSS Nol B

22 LSS boende L

23 Korttidsvistelse U

24 Korttidstillsyn U

25 Ny brandstation U L

26 Ny ambulanstation U L

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Projektlösningar är baserade på nuvarande 

skolupptagningsområden.

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Projektplan verksamhetslokaler Ale kommun 2022-01
Utredning

Lokaliseringsutredning

Kapacitetutredning

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever
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PROTOKOLL 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott  
Sammanträdesdatum: 2015-11-12  

  Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 KFN.2015.50  

KFNau § 3 

Remissvar gällande planbesked för förskola vid 
Surte IP  

När beslutet fattades i utbildningsnämnden om att anlägga en förskola på Surte IP i februari 
2014 gjordes detta utifrån de aktuella förutsättningar som fanns utifrån utbildningsnämndens 
behov samt hur ytan nyttjades av föreningslivet i Surte. Det hade innan beslut skett en dialog 
med Ale fritid samt berörd förening kring tankarna om en förskola på fotbollsplanen. 
Föreningens verksamhet var vid tiden för beslutet relativt blygsam men det påtalades ändock 
från föreningens sida att ett framtida behov av träningsytor kunde se annorlunda och att det 
då måste finnas möjligheter att tillskapa ytterligare träningsytor.  

Kultur- och fritidsnämndens yttrande och godkännande av förslaget var villkorat med att 
eventuella träningsytor som försvinner i samband med en byggnation av en förskola också 
skall ersättas vid ett framtida behov. 

Under resans gång så har förutsättningarna för föreningslivet förändrats och en 
sammanslagning av Surte IS och Bohus IF fotbollsverksamhet med knutpunkt på just Surte IP 
har medfört att föreningen nu ser ett behov av att samtliga ytor finns tillgängliga för dess 
ursprungliga ändamål. 

Med tanke på de förändrade förutsättningarna för de båda inblandade nämnderna bör 
detaljplanen medge ett så brett användningsområde som möjligt som inbegriper både 
möjlighet till förskola men även fortsätt fotbollsaktivitet om så skulle bli fallet. 

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom yttrandet gällande remissvar planbesked för 
förskola inom Surte 1:65.  
 
Kultur- och fritidsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat. 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2015-11-10 

• Skiss Surte 1:65 

• Översiktskarta 1:65 

• Ansökan Surte 1:65 

 

 



PROTOKOLL 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott  
Sammanträdesdatum: 2015-11-12  

  Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott ställer sig bakom yttrandet gällande remissvar 
planbesked för förskola inom Surte 1:65.  

Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott förklarar ärendet omedelbart justerat. 

 

___ 

Beslutsexpediering 

För vidare hantering  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Sektor samhällsbyggnad  

 



Konstgräs Surte IP
alternativa investeringar

KFN.2022.54
2022-05-25



Kalkyl flytt av konstgräs från Forsvallen till Surte IP

Kostnadspost Summa

Upprullning konstgräs inklusive fyllnadsmaterial 330 000,00

Transport konstgräs inklusive fyllnadsmaterial 10 000,00

Återinstallation Surte IP 300 000,00

Ny dräneringspad Surte IP 375 000,00

Stängsel kortsida Surte IP 90 000,00

Markarbeten Surte IP 1 330 000,00

Oförutsett 100 000,00

2 535 000,00

Nytt konstgräs Skepplanda 1 800 000,00

Total investering 4 335 000,00

Årskostnad KFN baserat på 5 års avskrivning på Surte IP 718 775,00

respektive 10 år på nya mattan i Skepplanda



Kalkyl inköp begagnat konstgräs (exempel Behrn Arena, Örebro)
Kostnadspost Summa

Inköp konstgräs enligt offert, allt ovan färdig mark 1 000 000,00

Transport konstgräs inklusive fyllnadsmaterial, uppskattad kostnad 100 000,00

Ny dräneringspad Surte IP 375 000,00

Stängsel kortsida Surte IP 90 000,00

Markarbeten Surte IP 1 330 000,00

2 895 000,00

Total investering 2 895 000,00

Årskostnad KFN baserat på 5 års avskrivning på Surte IP 586 237,00



Etablering av en ny konstgräsanläggning på Surte IP

Kostnadspost Summa

Konsultarvoden, internfakturering, projektering samt övriga byggherrekostnader 755 000,00

Nytt konstgräs 1 800 000,00

Belysning 500 000,00

Ny dräneringspad 375 000,00

Stängsel båda kortsidor kortsida Surte IP 180 000,00

Markarbeten, inklusive utökning till fullmått 1 730 000,00

Brunnar 200 000,00

Läktare 250 000,00

Total investering 5 790 000,00

Årskostnad KFN baserat på 10 års avskrivning på konstgräset 419 319,00

samt 20 år på övriga poster

Restvärde i händelse av avflyttning från Surte IP efter 5 år 3 892 500,00
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.54
Datum: 2022-06-10
Handläggare Martin Andersson
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Kultur- och fritidsnämnden

Initiativärende från Sonny Landerberg (MP) om att utreda

möjligheten att anlägga en konstgräsplan

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
tilläggsanslag om tre miljoner kronor för inköp och anläggande av en begagnad konstgräsplan
på Surte Idrottsplats

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 att bifalla ett initiativärende från Sonny
Landerberg (MP) om att utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats
eller annan plats i södra Ale som bedöms vara lämplig. Sektor kultur- och fritid har nu utrett
möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats. Sektor kultur- och fritids
ambition är att ge föreningslivet i Ale så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Utifrån
förutsättningarna att bedriva fotbollsrelaterad föreningsverksamhet i kommunens södra delar
kan sektorn konstatera att det finns uppenbara brister i likvärdigheten. På kultur-och
fritidsnämndens extra insatta sammanträde 2022-05-27 beslutade nämnden att återremittera
ärendet för att komplettera ärendet med en analys om hur sektor kultur- och fritids ekonomi
skulle påverkas av beslutet samt en miljö- och konsekvensbeskrivning. Den ekonomiska
analysen över hur sektor kultur- och fritids ekonomi skulle påverkas av beslutet beskrivs
under ekonomisk bedömning. Miljö- och konsekvensbeskrivningen återfinns under
hållbarhetsperspektivet i tjänsteutlåtandet.

I sektorns arbete med ärendet har hänsyn tagits till behovet av en konstgräsplan, men även

processen kring utredning av placering av ny förskola i Surte har beaktats. Mot bakgrund av

att det pågår en lokaliseringsutredning för nya förskolor i Surte samt en utredning kring

möjligheterna att rusta upp och bygga ut Surteskolan så kan utredningarna beroende på utfall

påverka en framtida konsgräsanläggning på Surte IP. Denna osäkerhetsfaktor kräver viss

eftertanke utifrån de ekonomiska risker som nämnden ställs inför vid ett beslut om konstgräs

på grusplanen i Surte.

Utöver en helt ny konstgräsplan så har två olika alternativ identifierats. Det första alternativet

avser att tidigareläggande ett byte av en av kommunens befintliga konstgräsytor för flytt till
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Surte IP. Det andra alternativet avser köp av en begagnad konstgräsmatta vilket i så fall

medför att befintliga anläggningar byts ut enligt upprättad investeringsplan. Båda alternativen

bedöms tillgodose uppdragets syfte men där ett inköp av en begagnad konstgräsplan framstår

som ett något bättre alternativ utifrån dels en enklare hantering samt att merkostnaden för

bytet av någon av våra befintliga konstgräsplaner uteblir.

Utifrån de alternativ som presenterats så är det enligt sektor kultur- och fritids mening inte
försvarbart att anlägga en helt ny konstgräsplan utifrån de ekonomiska risker som beskrivs
ovan. Sektorn förespråkar därmed inköp av en begagnad konstgräsmatta. Det här alternativet
är både är mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet och det kommer tillgodose föreningens
behov av utökade träningsytor utan risk för framtida kostnader med anledning av förändrad
markanvändning.

Inköp av begagnat konstgräs inklusive installation bedöms kosta cirka 2,8 mkr. Då detta inte
ryms inom kultur- och fritidsnämndens budgetram så behöver nämnden äska om ett
tilläggsanslag hos kommunfullmäktige på 3 miljoner kronor inklusive oförutsedda kostnader
för att kunna finansiera inköp och anläggande av en begagnad konstgräsplan på Surte IP
Idrottsplats.

Klas Arvidsson Martin Andersson

Verksamhetschef fritid Enhetschef anläggningar och service

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-06-10

Tjänsteutlåtande, 2022-05-24

Presentation SvFF konstgräs och miljö, 2022-06-03

Rapport från Halmstad avseende kunskapsläge om alternativa konstgrässystem, 2022-06-08

Exempel på tillsyn av konstgräs, 2019-09-06
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kultur-och fritidsnämnden

För kännedom:

Utbildningsnämnden
Servicenämnden

Ärendet

Historik

Redan 2014 presenterades de första utredningarna kring placering av en ny förskola i Surte

som sedemera kom att mynna ut i en begäran om planbesked för en förskola på Surte IP

(PLAN.2015.13). Denna skickades ut som remissförfrågan till berörda nämnder. Kultur- och

fritidsnämnden besvarade remissen och remissvaret är diarefört under diarenummer

KFN.2015.50. För att sammanfatta svaret så var kultur- och fritidsnämndens önskan att ytan

skulle detaljplaneläggas så brett som möjligt för att möjliggöra ett framtida

användningsområde för både förskoleverksamhet samt som idrottsanläggning. Eventuella

träningsytor som försvann skulle kompenseras om framtida behov uppstod.

Föreningen Surte IS fotboll grundades år 1898 och bedriver idrottslig verksamhet på

nuvarande anläggning Surte IP i Surte sedan 1949. Antalet medlemmar i föreningen har under

senaste åren stadigt ökat och med det även antalet matcher, tränings- och aktivitetstillfällen på

anläggningen. Under 2021 inkom föreningen med en skrivelse riktad till Kultur- och

fritidsnämnden i syfte att redogöra för, och understryka föreningens behov av en

konstgräsplan på Surte IP. Kultur- och fritidsnämnden gav då sektorn i uppdrag att i dialog

med sektor service undersöka möjligheter som kan tillgodose Surte IS önskemål,

(KFN.2021.31, 2021-10-14). Dialog mellan sektorn och lokalförsörjningsenheten på sektor

service intensifierades med utgångspunkt i att utreda möjligheten och lämpligheten av, att i

detta läge, gå vidare med en förstudie kring anläggning av en konstgräsplan i på Surte IP eller

att lämpligtvis invänta lokaliseringsutredning av ny förskola i Surte.

Nuläge

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 att bifalla ett initiativärende från Sonny

Landerberg (MP) om att utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats

eller annan plats i södra Ale som bedöms vara lämplig.
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I sektor kultur- och fritids arbete med ärendet har hänsyn tagits till behovet av en

konstgräsplan, men även processen kring utredning av placering av ny förskola i Surte har

beaktats. I sektor services projektplan verksamhetslokaler Ale kommun daterad 2022-05-04

framgår det att beslut kring, och framdrift i ärendet kring placering av ny förskola i Surte låter

vänta på sig, och att processen kring detta troligen kommer att utkristallisera sig under 2023.

Ekonomisk bedömning

Varje utökning i någon form medför ökade kostnader för kultur- och fritidsnämnden. I detta
fall avser det ytterligare en konstgräsplan i kommunen. Mot bakgrund av att det pågår en
lokaliseringsutredning för nya förskolor i Surte samt en utredning kring möjligheterna att
rusta upp och bygga ut Surteskolan så kan utredningarna beroende på utfall påverka en
framtida konsgräsanläggning på Surte IP. Denna osäkerhetsfaktor kräver viss eftertanke
utifrån de ekonomiska risker som nämnden ställs inför vid ett beslut om konstgräs på
grusplanen i Surte.

Enligt de avskrivningsprinciper som använts för tidigare konsträsanläggningar så har
markarbeten en avskrivningstid på 20 år medan konstgräsbeläggningen skrivs av på 10 år.
Pågående lokaliseringsutredning kan mycket väl komma att föreslå en placering av en ny
förskola på Surte IP utifrån att det finns relativt få möjliga platser att förlägga den typen av
verksamhetslokaler på i Surte. Om beslut fattas om en ny konstgräsanläggning på Surte IP så
skulle ovan nämnda scenario medföra en för tidig avveckling av anläggning med kostnader
för direktavskrivning som direkt följd vilket oavkortat belastar kultur- och fritids nämndens
budget.

Sektor kultur- och fritid har utifrån uppdraget samt med ovanstående problematik i beaktande
undersökt alternativa lösningar som tillgodoser behovet av en konstgräsplan men utan att
medföra alltför stora ekonomiska risker. Utöver en helt ny konstgräsplan så har två olika
alternativ identifierats. Det första alternativet avser att tidigareläggande ett byte av en av
kommunens befintliga konstgräsytor för flytt till Surte IP. Det andra alternativet avser köp av
en begagnad konstgräsmatta vilket i så fall medför att befintliga anläggningar byts ut enligt
upprättad investeringsplan. Båda alternativen bedöms tillgodose uppdragets syfte men ett
inköp av en begagnad konstgräsplan framstår som ett något bättre alternativ utifrån dels en
enklare hantering samt att merkostnaden för bytet av någon av våra befintliga konstgräsplaner
uteblir.

En ny konstgräsplan bedöms kosta runt 6 mkr medan flytt av befintlig konsgräsmatta bedöms
kosta 2,5 mkr samtidigt som detta alternativ medför ett investeringsbehov på ytterligare 1,8
mkr för ny ersättningsmatta. Inköp av begagnat konstgräs inklusive installation bedöms kosta
på cirka 2,8 mkr.

Driftskostnaden per år för samtliga alternativ ligger på mellan 0,4 mkr - 0,6 mkr. För
alternativet med flytt av eget befintligt konstgräs tillkommer dock driftskostnader på cirka 0,2
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mkr för ersättningsytan. Det bör tilläggas att de begagnade konstgräsplanerna är beräknade
utifrån en avskrivningstid på 5 år medan en helt ny konstgräsplan följer tidigare
avskrivningsprinciper. Sammantaget så innebär detta att det mest fördelaktiga alternativet är
inköp av en begagnad konstgräsmatta som redan är offererad och reserverad med förbehållet
att alla nödvändiga politiska beslut fattas.

Ekonomisk analys konstgräs Surte IP, effekt 2023

Enligt förvaltningsledningens förslag till budget för 2023 så har kultur- och fritidsnämnden
kompenserats för nästa års löneökningar. Kompensationen för målgruppsförändringar samt
inflation neutraliseras av ett motsvarande effektiviseringskrav så i praktiken kommer inflation
samt målgruppsförändringar att behöva inrymmas i verksamheternas befintliga ekonomiska
förutsättningar.

En ny konstgräsplan i Surte är en utökning utifrån befintligt bestånd och skulle i normala fall
medföra en kostnadsökning för kultur- och fritid. Den skulle dessutom bli markant dyrare än
tidigare då det förslag som sektorn förordar innebär en mer aggressiv avskrivningstid av
framförallt markarbeten med anledning av det osäkra läget kring framtidens utveckling i
Surte.

Förutsättningarna för 2023 är dock relativt gynnsamma för denna investering då
konstgräsytan för de 3 första planerna i stort sett är avskrivna vid slutet av 2022 och summan
för dessa kapitalkostnader som försvinner är jämförbara med det som tillkommer för en
konstgräsanläggning i Surte förutsatt ett av alternativen med en flyttad eller inköpt
konstgräsyta.

Merkostnaden som kan uppstå under 2023 kopplat till kostnader för konstgräs är bytet av den
första konstgräsplanen i Älvängen enligt sektorns underhållsplan för samtliga konstgräsytor.
Ett byte görs företrädesvis på sommarhalvåret så effekten av en sådan investering medför
ytterligare kapitalkostnader på mellan 60–90 tkr.

Med tanke på att planen är att byta en konstgräsyta årligen så kommer detta också leda till
ökade kostnader på cirka 180 tkr per plan för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur och fritidsnämnden har dock andra investeringar som också påverkar det ekonomiska
utrymmet. Under 2022 görs ytterligare ett inköp av en ismaskin till Ale arena och nämndens
årsanslag kommer i år med största sannolikhet att användas fullt ut vilket medför ökade
kapitalkostnader.

Sammantaget så är sektorns bedömning att effekten för 2023 är hanterbar men de kommande
årens ökning behöver sannolikt kompenseras för att det inte skall påverka verksamheten i en
allt för stor omfattning.
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Invånarperspektiv

En etablering av en konstgräsplan på Surte IP skulle bidra till utökade möjligheter för

invånare i södra delarna av Ale kommun att kunna utöva idrottslig verksamhet i närhet till sin

bostad under stora delar av kalenderåret.

Hållbarhetsperspektivet

Miljö- och konsekvensbeskrivning

En analys av de miljömässiga effekterna kring etablering, användning och skötsel av en
konstgräsplan på Surte Idrottsplats kan delas in i två huvudsakliga delar. Initialt bör hänsyn
tas till befintlig forskning, internationell såväl som nationell, gällande konstgräsanläggningars
miljöpåverkan. Sedan början på 2000-talet har över 1000 konstgräsplaner anlagts i Sverige,
merparten av dessa har gummigranulat och sand som fyllnadsmaterial. De allra vanligast
förekommande gummigranulatet är SBR-granulat (styrenbutadiengummi) som framställs av
återvunna bildäck som tvättats och malts ned i små fraktioner. Förutom SBR-granulat finns ett
par varianter av nyproducerade gummityper som granulat, men även naturmaterial såsom
kork, bark, kokosrör, olivkärnor och sockerrör förekommer som fyllnadsmaterial i
konstgräsplaner. Den, i dagsläget, samlade bedömningen från forskningsinstitut och
idrottsrörelser utifrån funktion, miljöprestanda och kostnader lyfter fram gummigranulat som
det mest gångbara alternativet som fyllnadsmaterial och då främst SBR-granulat. Noterbart är
att de SBR-granulat som finns tillgängliga på marknaden idag har en betydligt mindre
miljöpåverkan än de granulat som fanns tillgängliga innan 2010 eftersom EU:s förordning
och regelverk kring återvinning av bildäck då tydligt skärptes.

Vidare ska de befintliga rutiner som sektor Kultur och fritid använder sig av vid etablering
och utformning av konstgräsanläggningar med tillkommande skötselrutiner beaktas.
Kunskapsutbyte sker kontinuerligt i olika forum, till exempel i lag med fotbollsförbund,
Naturvårdsverket och våra kranskommuner, för att öka kunskapen och förbättra metoder i
syfte att förhindra spridning av microplaster till sjöar och vattendrag. Detta, bland annat
genom att minimera spridning av gummigranulat från våra konstgräsanläggningar. Även Ale
kommuns miljöenhet har som myndighetsutövare regelbundna tillsynsbesök på våra
anläggningar för att säkerställa att åtgärder för att minska anläggningarnas miljöpåverkan
efterlevs.

Sammanfattningsvis kommer såväl befintlig forskning som regelmässigt uppdaterade rutiner
kring minskad miljöpåverkan tillämpas vid varje ny etablering eller byte av konstgräsmatta i
Ale kommun, Surte IP inkluderat.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

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

Beslutets genomförande

I händelse av beslut om genomförande ämnar sektor kultur- och fritid utan vidare dröjsmål
rådgöra med upphandlingsenheten och miljöenheten kring diverse frågor innan ärendet kan gå
in i utförandeskede.

Förvaltningens bedömning

Sektor kultur- och fritids ambition är att ge föreningslivet i Ale så likvärdiga förutsättningar
som möjligt. Utifrån förutsättningarna att bedriva fotbollsrelaterad föreningsverksamhet i
kommunens södra delar kan sektorn konstatera att det finns uppenbara brister i
likvärdigheten. Då Ale kommun är en förvaltning så kan ärendet inte enbart betraktas utifrån
den egna sektorns intressen. En oviss lokaliseringsutredning för sektor utbildnings räkning
kan medföra en kortlivad konstgräsanläggning då lagstadgad verksamhet utifrån ett
samhällsperspektiv nästan uteslutande prioriteras högre än ytor för rekreation och
idrottsutövande.

Utifrån de alternativ som presenterats så är det inte enligt sektorns mening försvarbart att
anlägga en helt ny konstgräsplan utifrån de risker som beskrivs ovan. Sektorn förespråkar
därmed inköp av en begagnad konstgräsmatta som både är mest ekonomiskt fördelaktig samt
att den kommer tillgodose föreningens behov av utökade träningsytor utan risk för framtida
kostnader med anledning av förändrad markanvändning. Det är en kompromisslösning där
kvaliteten inte fullt ut går att mäta med en ny anläggning. Sektorn gör ändå bedömningen att
det skapar ett mervärde för både föreningen och Surte som ort som motiverar investeringen.
Det finns utöver detta ytterligare en fördel som inte är försumbar vilket är tidsaspekten för
färdigställande. Vid ett positivt beslut i kommunfullmäktige kan en begagnad plan vara på
plats under hösten 2022 medan en helt ny plan tidigast kan vara på plats till sommaren 2023.



Skapad: 2022-06-13

Redovisning av delegeringsbeslut till Kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2022-06-17

Tidsperiod: 2022-04-20– 2022-06-10

Diarienummer Handling Beslut Beslutdatum Delegat

KFN.2022.5
Delegeringsbeslut,
föreningsbidrag 2022

Utbetalning av riktat
bidrag till Ale Jennylunds
ridklubb som ersättning
för felaktigt beställda
skärmar. Föreningen fick
gå in och köpa av egna
medel. Belopp 41 609
kronor.

2022-04-20

Enhetschef
fritid och
anläggning
ar

KFN.2022.22
Driftsbidrag
bygdegårdsföreningar
och Folkets hus 2022

Starrkärrs
bygdegårdsförening
beviljas ett driftsbidrag om
72 525 SEK.

2022-05-23
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.22
Driftsbidrag
bygdegårdsföreningar
och Folkets hus 2022

Ale Folketshusförening
beviljas ett driftsbidrag om
746 082 SEK.

2022-05-23
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.22
Driftsbidrag
bygdegårdsföreningar
och Folkets hus 2022

Hålanda
bygdegårdsförening
beviljas ett driftsbidrag om
57 999 SEK.

2022-05-23
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.22
Driftsbidrag
bygdegårdsföreningar
och Folkets hus 2022

Skepplanda sockens
bygdegårdsförening
beviljas ett driftsbidrag om
45 159 SEK.

2022-05-23
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.68

Delegeringsbeslut,
projekt- och
arrangemangsbidrag
2022

Kulturföreningen
Teatervinden beviljas ett
stöd om 20 000 SEK.

2022-05-24
Enhetschef,
kultur

KFN.2022.5
Delegeringsbeslut,
föreningsbidrag 2022

Utbetalning av extra
föreningsbidrag avseende
Senior sport school, totalt
7000 kronor. Utbetalning
av bidrag till
lovverksamhet avseende
sommarlovet, totalt
192 110 kronor.

2022-05-31

Enhetschef,
fritid och
anläggning
ar



KFN.2022.63
Delegeringsbeslut,
yttrande i planärende

Kultur- och fritidsnämnden
har getts möjlighet att
yttra sig över detaljplan
för bostäder inom
Nödinge-Stommen 7:1,
Nödinge.

2022-06-09 Sektorchef



Skapad: 2022-06-13

Redovisning av Kultur- och fritidsnämndens delgivningar till
sammanträdet 2022-06-16

Tidsperiod: 2022-04-20 – 2022-06-10

Skrivelser adresserade till kultur- och fritidsnämnden:

2022-05-03: Utbildningsnämndens beslut § 41 om skolupptagningsområden i Ale kommun

2022-05-11: Informationsbrev från sektor samhällsbyggnad med ervjudande om att lämna
synpunkter, granskning av detaljplan för bostäder inom Nödinge-Stommen 7:1 med flera

2022-05-12: Beslut från kulturrådet avseende statsbidrag till kommuner som bedriver
kulturskoleverksamhet, kommunernas egna satsningar för läsåret 2022/23

2022-05-12: Kommunstyrelsen beslut § 71 Ungdomsdemokrati och ungdomsinflytande –
begäran om överföring ansvar från kultur- och fritidsnämnden

2022-05-12: Kommunstyrelsens beslut § 75 Riktlinje för representation och gåvor

2022-05-30: Kommunstyrelsens beslut § 79 Revidering av kommunstyrelsens
sammanträdestider 2022

2022-05-30: Kommunfullmäktiges beslut §98 Revidering av kommunfullmäktiges
sammanträdestider 2022

2022-05-30: Kommunfullmäktiges beslut § 97 Riktlinje för internationellt samarbete

2022-05-30: Kommunfullmäktiges beslut § 92 Motion om att avsluta bidragsavtal med Folkets
hur förening – Robert Jansson (SD) m.fl.

2022-05-30: Kommunfullmäktiges beslut § 93 Ändrat uppdrag med anledning av uppsagda
avtal med pensionärsföreningar

2022-06-10: Initiativärende från Kajsa Nilsson (M) om att utreda en plats för motorburen
ungdom
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