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Kommunstyrelsens ordförande fram till 31 oktober 2010

Ale kommun visar i 2010 års bokslut ett rekordstort 
överskott på 64,1 Mkr och fortsätter därmed trenden 
med positiva ekonomiska resultat under 2000-talet. Det 
budgeterade överskottet var 25 Mkr. Det egna kapi-
talet är nu 614,8 Mkr och överstiger för första gången 
ansvarsförbindelsen avseende pensioner intjänande 
före 1998. 

Också investeringarna är rekordstora – 121,9 Mkr. De 
största är idrottshallen i Bohus, en ny förskola i  
Nödinge, markförvärv, IT-satsningar i skolan, tillgäng-
lighetsanpassningar, VA samt gång- och cykelvägar. 
 
När budgeten gjordes hösten 2009 var det fortfarande 
dramatiskt inom finanssektorn, arbetslösheten steg varje dag 
och skatteprognoserna var negativa. Med framtidstro, en-
gagemang och tydlighet har Aleborna fått attraktiva tjänster 
och service i en behovsstyrd och utvecklande organisation.
 
Kommunens intäkter
Det är glädjande att skatteintäkterna har utvecklats så 
positivt under året. Den förbättrade ekonomin bidrar också 
till att våra finansiella nettokostnader minskar. I det goda 
resultatet ingår också intäkter från anläggningsförsäljningar 
och försäljning av exploateringstillgångar som ju ska återin-
vesteras i kommunala tillgångar. 
 
Nettokostnader
Resultatet på 64,1 Mkr motsvarar drygt 5 procent av net-
tokostnaderna och behövs för att finansiera kommunens 
investeringar och för att möta pensionsskulden. Kommu-
nen uppfyller balanskravet väl. Den oro som funnits kring 
ekonomin, konjunkturen och sysselsättningen har gjort 
att det positiva resultatet inte rörts under året – även om 
det diskuterats i kommunledningen. Dock har vård- och 
omsorgsnämnden fått löfte om att årets underskott inte ska 
överföras till kommande år.
 
Vägvisare 
Vision 2020 är inriktningsdokumentet för tvåårsbudgeten 
2009–2010. Budgeten innehåller 40 specifika verksamhets-
styrande satsningar med fokus på barn och ungdom, trygg-
het samt entreprenöriellt tänkande. Några kommentarer: 
(varje punkts resultat finns beskriven på sidorna 10–15)
•	 Demokrati – medborgarkontakterna har stärkts och ut-

vecklats. Dessutom har ett for-mellt ungdomsråd startats. 
•	 Bostadsförsörjningsprogram – planering och byggande av bo-

enden i olika upplåtelseformer i attraktiva miljöer pågår. 
Dessutom har markinköp för kommande bostadsexploa-
teringar skett. Antalet förskolebarn ökar i en ”nybyg-
garkommun” som Ale, vilket ställer krav på att förskolor 
finns färdiga i anslutning till byggprojekten.

•	 BanaVäg i Väst-projektet – projektet fortsätter och kom-
munen har avsatt extra personalresurser för sin del i ett 
positivt samarbete.  

•	 Framtidens skola – särskilt riktade pengar, mer än 10,0 Mkr, 
har stärkt skolan och projektet Kraftsamling Skolan har 
ytterligare bidragit till ett förbättrat resultat, dock inte 

till eftersträvad nivå. Projektet Lätt att göra rätt (ökad 
närvaro) i skolan är ett steg i rätt riktning, liksom arbetet 
inom SSPF (samverkan skola-socialtjänst-polis-fritid) och 
anställning av ytterligare fältsekreterare. Ännu ett led i 
skolutvecklingen är satsningen på datorer till lågstadieele-
ver. Skolbarnen i Ale kommun stärks i sitt skolarbete.

•	 Ale gymnasium – är utsatt för en stark konkurrens och en 
särskild arbetsgrupp har visat på framkomstvägar och sär-
skilt pekat på att entreprenörskapet utvecklas som profil 
för all verksamhet.

•	 Sommarjobb/feriejobb – mer än dubbelt så många som tidi-
gare år, nära 500 ungdomar, fick 105 timmars arbetslivsin-
troduktion vardera i de kommunala verksamheterna.

•	 Kultur/fritid – har erhållit extra pengar för verksamhetsut-
veckling tillsammans med ungdomarna/föreningslivet.

•	 Jobb – i syfte att skapa ett bättre liv för många människor 
har kommunala arbetsmarknadsåtgärder genomförts 
tillsammans med arbetsförmedlingen med ett mycket 
gott resultat för den enskilde och minskade kostnader för 
samhället. 

•	 ETC – stöds ekonomisk och fortsätter att utvecklas i stark 
samverkan med universitet/högskolor. Där det nyinvigda 
laboratoriet är en viktig tillgång.   

•	 YEE (Young Entrepreneurs in New Europe) firade sitt 
10-årsjubileum med entreprenörsutbildning på Krok-
holmen och med konceptexport till vänstaden Budesti i 
Moldavien. 

•	 Organisationsutveckling – i syfte att effektivare kunna möta 
framtidens kommunala utmaningar utvecklades såväl den 
politiska organisationen som förvaltningsorganisationen. I 
ett särskilt projekt har medarbetarskapet satts i fokus.

•	 Skolkort på fritiden – på prov har alla ungdomar från års-
kurs 7 till och med gymnasiet givits möjlighet till fria resor 
med kollektivtrafiken utom skoltid.

•	 Gratis resor för pensionärer – alla Alebor som är pensionerade 
kan resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken inom kommu-
nen. 

 
Personal
Våra medarbetare har givit invånarna en mycket god service 
och bidragit till ett bättre liv för många Alebor. Sjukfrånva-
ron har fortsatt att sjunka och ligger nu på 5,1 procent. 
Omställningsarbetet i verksamheterna har demografiska 
förtecken. Dessutom ställer de unga Alebornas möjligheter 
att välja skola krav på en ständig verksamhetsutveckling. 
 
Miljö
De fleråriga marksaneringarna vid Bohus och Surte är kraft-
fulla insatser för att förbättra miljön utmed Göta älv. Den 
totala kostnaden för saneringsarbetena beräknas uppgå till 
nästan 300,0 Mkr. Arbetena genomförs till största delen med 
statsbidrag.

Jarl Karlsson

avgående kommunstyrelseordförande 
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Kommunstyrelsens ordförande från 1 november 2010

Ale kommun gör ett fantastiskt resultat om man ser till 
den ekonomiska aspekten. Förutom det budgeterade 
resultatet så har förbättrade skatteintäkter, låga finan-
siella kostnader och försäljningsintäkter från fastigheter 
och exploateringar tillsammans med sänkta arbetsgi-
varavgifter gett oss ett gott resultat som stärker kom-
munens kassa. Ale kommun är inte en verksamhet som 
har det primära syftet att tjäna pengar. Vi ska leverera 
kvalitativa tjänster. 

Det är med avseende på vad vi levererar som vi ska göra 
bedömningen om vi har ett bra eller dåligt resultat. Efter att 
ha gjort ett antal verksamhetsbesök kan jag konstatera att vi 
har en stor tillgång i vår personal. Personal som arbetar med 
att ge invånarna kvalitet i de tjänster de levererar. Politiken 
har under de gångna åren gett personalen än fler bördor att 
bära på. Detta i form av bandyarena, friidrottshall, elbilar 
och dyra lokaler utan att ge dem medel i form av finansiella 
resurser för att säkerställa framtida drift och underhåll och 
resultat. Resultatet av att politiken bara har tagit hand om 
investeringsdelen och inte har tagit hänsyn till driften är att 
den verksamhet som är kärnan har urholkats medan kraven 
på kvalitet har bestått. 

Vi går en positiv och intensiv period till mötes. Årets goda 
finansiella resultat underlättar investeringarna. Det vi nu 
främst måste jobba med är kvaliteten på våra tjänster. 

De prioriterade områdena är skola, omsorg och närings-
liv. Inom dessa områden måste vi gemensamt, politiker och 
tjänstemän, finna nya vägar som leder oss till att bli den 
toppkommun som vi förtjänar att vara.

Väg och järnväg kommer att stå klara i slutet av 2012 och 
tillsammans med att den svenska ekonomin nu åter har satt 
fart kan vi vänta oss en större rörlighet både när det gäller 
boende och arbete. Ale kommer att ha en stor attraktions-
kraft för både näringsliv och privatpersoner om vi kan få 
våra servicefunktioner att lyfta.

Imagen kring Ale som kommun måste stärkas, man ska som 
invånare eller företagare hos oss känna att det är en ung 
framåtsträvande kommun som gärna provar nya lösningar 
för att uppnå god service. För att lyckas med denna ambi-
tion krävs det att alla, politiker och personal i kommunen, 
samarbetar med öppet sinne. Vi jobbar alla för Ales bästa 
och för vi ska få den tillväxt som vi behöver för att kunna 
vidareutvecklas.

Mikael Berglund

Kommunalråd
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Sammanfattning
Plus 64,1 Mkr i 2010 års bokslut
Ale kommun visar i 2010 års bokslut ett positivt resultat 
på 64,1 Mkr. Kommunen har under hela 2000-talet visat 
positiva resultat. Årets budgeterade resultat var 25 Mkr och 
budgetöverskottet är således 39,1 Mkr. Det egna kapitalet är 
nu 614,8 Mkr och överstiger för första gången ansvarsför-
bindelsen avseende pensioner intjänade före 1998. 

Förbättrade skatteintäkter, god likviditet 
och låga finansiella kostnader
Skatteprognoserna har under året förbättrats och avvikelsen 
mot budget är i bokslutet +13,6 Mkr. Jämfört med före-
gående år har skatteintäkterna ökat med 2,5 % om man 
bortser från det tillfälliga konjunkturstödet på 26,7 Mkr. 
Kommunens likviditet har under året varit god och den ex-
terna låneskulden har därför kunnat amorteras med 36 Mkr 
under året och i kombination med det mycket låga ränteläget 
innebär det att kommunens finansiella nettokostnader är 
låga och ger en positiv budgetavvikelse på 13,4 Mkr. Detta 
är positivt, men det måste också beaktas att kommunen 
återlånar betydande belopp från pensionsskulden istället för 
att göra finansiella placeringar.

Intäkter från försäljningar
I 2010 års bokslut redovisas intäkter på 8,8 Mkr från försälj-
ningar av anläggningar som till exempel Älvskolan och 
exploateringstillgångar som till exempel Vimmersjön, Röd-
jans väg, Källarliden med flera. 

Några fler Alebor
Vid årsskiftet 2010/2011 var det 27 442 invånare i Ale kom-
mun. Detta är en ökning med 48 personer, 0,18 % i förhål-
lande till föregående år. I kommunens befolkningsprognos 
var ökningen beräknad till 72 personer.

Omställningsarbete i nämnderna
Skol- och utbildningsnämndernas omställningsarbete beror 
till största delen på att antalet elever i kommunens skolor 
minskar. Demografiska förändringar ligger bakom en del 
av minskningen men också att fler elever väljer skola och 
utbildning på annat håll. Kommunen expanderar också och 
barnantalet i förskolorna ökar för varje år. En fortsatt och 
kraftfull omställningsprocess är helt nödvändig. Nämnderna 
har lyckats väl i detta arbete. Det pedagogiska utvecklings-
arbetet fortgår och en omfattande datorsatsning har gjorts 
inom grundskolan och gymnasieskolan.

Behoven inom äldreomsorgen har ökat och en om-
strukturering inom särskilda boenden pågår. Behov och 
kostnadsutveckling inom individ- och familjeomsorg har 
ökat kraftigt. Situationen på arbetsmarknaden och förändrat 
socialförsäkringssystem har påverkat kommunens kostnader 
för försörjningsstöd. Kommunens arbetsmarknadsåtgärder 
har kraftigt förstärkts under året och detta har bidragit till en 
begränsad ökning av försörjningsstödet.

Investeringar
Nettoinvesteringarna har under året varit rekordhöga och 
uppgår till 121,9 Mkr, vilket är nästan 85 % av vad som bud-
geterats. De största investeringarna är idrottshall i Bohus, 
busstorg (resecentrum) i Älvängen och ny förskola i Nö-
dinge. Dessutom har stora VA-investeringar, IT-satsningar 
inom skolan, tillgänglighetsanpassningar, gång- och cykelvä-
gar, markförvärv med mera genomförts.

Nettokostnadsandel, balanskrav, god eko-
nomisk hushållning och kvalitetsarbete
Resultatet motsvarar drygt 5 % av nettokostnaderna och be-
hövs för att finansiera kommunens investeringar och för att 
möta pensionsskulden. Kommunen uppfyller väl balanskra-
vet och strävar efter en god hushållning med skatteintäkter 
och de kommunala tillgångarna. Verksamhetsutveckling och 
demokratiarbete är kraftigt i fokus och genom kvalitets-
mätningar, medborgarundersökningar, synpunktshantering, 
servicedeklarationer med mera är strävan att Ale kommun 
skall vara en mycket bra kommun att bo och verka i.

Personal
Det totala antalet tillsvidareanställda har minskat med 17 
personer och uppgår vid årsskiftet till 1 897. Personalomsätt-
ningen har i år varit i nivå med tidigare år. 145 personer har 
slutat och externa rekryteringar uppgår till 53 medan interna 
rekryteringar uppgår till 75. Den totala årsarbetstiden har 
ökat med drygt 8 årsarbetare. De utökade arbetsmarknadsåt-
gärderna inom AME har emellertid ökat årsarbetstalet med 
drygt 27 så i realiteten har kommunens årsarbetstid minskat. 
Minskning har skett på barn- och ungdomsnämnden med 
-27 och utbildnings- och kulturnämnden med drygt -16. 
Vård- och omsorgsnämnden har ökat med drygt 24 årsarbe-
tare. Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden har 
tillsammans ökat med dryg 11. Kommunstyrelsen exklusive 
AME har minskat med -1. Sjukfrånvaron har fortsatt att 
minska och ligger nu på 5,1 % för samtliga anställda. De 
totala personalkostnaderna är knappt 4,7 % högre 2010 än 
föregående år, inklusive ökade pensionskostnader och upp-
går nu till 60 % av nämndernas totala kostnader.

Miljö
De fleråriga marksaneringsprojekten i Surte och Bohus med 
budget på cirka 300 Mkr genomförs planenligt med, till 
största delen, statlig finansiering. De flesta av kommunens 
miljömål uppnås som till exempel minskad el- och energiför-
brukning, miljövänliga produkter och kalkning av sjöar.

Ny organisation 2011
Både politisk organisation och tjänstemannaorganisation 
förändras 2011. Nya nämnder bildas och förvaltningarna 
sammanförs till en gemensam förvaltning indelad i sektorer. 
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Folkmängd i absoluta tal 2010

Surte 2 798 
Bohus 3 062 
Nödinge 5 237 
Nol 3 442 
Alafors 1 918 
Starrkärr, Kilanda och Ryd 1 715 
Älvängen 4 409 
Skepplanda 3 179 
Hålanda 918 
Alvhem 716
Övriga 48
Totalt 27 442
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Sammandrag fem år, kommunen
 2006 2007   2008 2009 2010 

Allmänt
Folkmängd 31/12 26 800 27 092 27 323 27 394 27 442

Skattesats, kr 22,00 22,00 22,00 22,30 22,30

Ekonomiskt resultat     
Årets resultat, Mkr 41,7 34,1 37,8 35,2 64,1

Nettokostnadsandel 96,0 % 96,9 % 96,8 % 97,1 % 94,9 %

Nettoinvesteringar, Mkr 44,1 63,2 67,0 54,8 121,9

Tillgångar och skulder     
Anläggningstillgångar, Mkr 660,9 679,1 696,9 704,3 779,8

Långfristiga skulder, Mkr 175,0 135,0 107,0 62,0 26,0

Lån som andel av anläggningstillgångar 26 % 20 % 15 % 9 % 3 %

Eget kapital, Mkr   443,6 477,7 515,5 550,7 614,8

Soliditet  49,0 % 52,3 % 55,8 % 55,8 % 60,8 %

Borgensåtagande, Mkr 698,7 691,1 674,0 642,3 625,6

Pensionsskuld, Mkr 28,4 33,7 35,6 42,4 51,3

Ansvarsförbindelse, pensioner före 1998, Mkr 468,5 554,5 559,1 567,9 548,2

Per invånare     
Anläggningstillgångar, kr 24 660 25 067 25 507 25 710 28 415

Långfristiga skulder, kr 6 530 4 983 3 916 2 263 947

Borgensåtagande, kr 26 071 25 511 24 667 23 448 22 798

Pensionsskuld inkl ansvarsförbindelse, kr 18 541 21 711   21 766 22 280 21 845

  Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt ”blandmodellen” och från och med 2000 redovisas den del som den anställde 
själv ska placera som kortfristig skuld. 
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Ale kommuns organisation

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunala bolag

Barn- och  
ungdomsnämnden

Vård- och  
omsorgsnämnden

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Kommunledning Kvalitet
Administration Personal
Arbetsmarknad Samhällsplanering
Ekonomi  Hälsa och trygghet
IT  Vikingagården
Näringsliv  Medborgarkontor

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING
Grundskola Resursenhet
Förskola  Fritid
Skolbarnsomsorg Föreningsliv

UTBILDNINGS- OCH KULTUR- 
FÖRVALTNING
Gymnasium Bibliotek
Vuxenutbildning Turism
Kultur/museum Musikskola

TEKNISK FÖRVALTNING
Fastighetsförv. Räddningstjänst
Matproduktion Upphandling
Renhållning Gata/park
Vatten & avlopp

Utbildnings- och  
kulturnämnden

Miljö- och  
byggnämnden

Överförmyndar- 
nämnden

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING
Äldreomsorg Flyktingverksamhet
Funktionshinder Rehab
Individ- och familjeomsorg

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING
Miljö och hälsa Trafik
Plan och bygg Naturvård
Energiplanering Mätverksamhet

Allmänna val
EU–val

Tekniska nämnden

Valnämnden

Revisorer

Valberedning

Kommunstyrelsens ordinarie  
ledamöter t o m 2010-10-31
Jarl Karlsson (S), ordförande 
Jan Skog (M), 1:e vice ordförande
Göran Karlsson (V) 2:e vice ordförande 
Elaine Björkman (S)
Rolf Engström (S) 
Eje Engstrand (S)
Monica Samuelsson (S)
Roland Wall (C) 
Kjell Klerfors (KD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Ingela Nordhall (AD)

Kommunstyrelsens ordinarie  
ledamöter fr o m  2010-11-01
Mikael Berglund (M), ordförande
Paula Örn (S), 1:e vice ordförande  
Rose-Marie Fihn (FP), 2:e vice ordförande  
Dan Björk (M)
Isabell Korn (M)
Ingela Nordhall (AD)
Sune Rydén (KD)
Åke Niklasson (C)
Björn Nilsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Göran Karlsson (V)
Peter Rosengren (MP)

Mandatfördelning  
i kommunfullmäktige 2007–2010
Socialdemokraterna                                    20*
Moderata samlingspartiet 7
Aledemokraterna 6
Vänsterpartiet                                                 4* 
Folkpartiet liberalerna 3
Kristdemokraterna 3
Centerpartiet 3
Miljöpartiet de gröna                                   2*
Sverigedemokraterna 1

* Styrande partier

Mandatfördelning 
i kommunfullmäktige efter valet 2010
Socialdemokraterna 17
Moderata samlingspartiet                        11*
Aledemokraterna                                          6*
Vänsterpartiet 3 
Folkpartiet liberalerna                                 3*
Sverigedemokraterna 3
Kristdemokraterna                                        2*
Centerpartiet                                                  2*
Miljöpartiet de gröna 2
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1. Alebornas behov ska vara vägledande för alla verksamheters 
utveckling. Dialog, delaktighet samt utveckling av former för 
synpunkter och uppföljning är självklara instrument. Såväl dagens 
former som nya idéer för delaktighet och demokratisk medverkan i 
samhällsutvecklingen ska bejakas. 
Från halvårsskiftet 2009 finns ett kommunövergripande 
system för synpunktshantering i alla nämnder. Ale kommuns 
medborgarpanel genomför undersökningar. Allmänhetens 
frågestund har införts vid kommunfullmäktige och likaså 
möjligheten för kommunens invånare att lämna medborgar-
förslag till kommunfullmäktige. Under 2010 tillförs 0,2 Mkr 
för inrättande av ett ungdomsråd och reglemente har 
fastställts av kommunfullmäktige. Val till ungdomsrådet har 
skett i anslutning till ett ”påverkanstorg”. Rådet har genom-
fört ett flertal möten, där kommunalråden har deltagit aktivt. 
 
2. Medborgarundersökningen, ungdomsundersökningen LUPP och 
Kommunkompassen ger värdefulla kunskaper som grund för priorite-
ringar och utveckling i hela organisationen. 
Resultatet av medborgarundersökningen 2010 överlämnades 
från SCB i juni. Kommunledningsgruppen har uppdraget att 
bearbeta och analysera resultatet och redovisa slutsatser i en 
rapport för redovisning till kommunstyrelsen. Rapporten är 
sammanställd, men har ännu inte behandlats i kommunsty-
relsen. Våren 2009 har samtliga skolor och elever som 
genomfört LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 
fått återrapportering av drog- och brottsförebyggarna samt 
kommunstyrelsepolitiker med flera. En demokratidag har 
genomförts 2009, där politiker och ungdomar fick träffas 
och diskutera demokratifrågor och planera det kommande 
demokratiarbetet i Ale. Under hösten 2010 har arbetet med 
en ny LUPP startats, som beräknas vara klar under våren 
2011. Kommunstyrelsen har tagit beslut om förbättringsåt-
gärder med anledning av resultatet i Kommunkompassen 
som gjordes 2009. Beslutet har omsatts i en tid- och 
aktivitetsplan, som nu är under genomförande. Övriga 
nämnder har kommunstyrelsens uppdrag att ta till sig 
Kommunkompassens resultat i sin helhet och använda det i 
sitt utvecklings- och förbättringsarbete. 
 
3. Kunskaperna inom miljö- och klimatområdet ska utvecklas för 
politiker och personal och Ale kommun ska arbeta brett för att bidra 
till att belastningen på miljön minskas. En särskild arbetsgrupp utses 
av kommunstyrelsen för att ta fram förslag på hur Ale kan bidra till 
lägre utsläpp av växthusgaser. Gruppens arbete ska redovisas i början 
av år 2010. 

Arbetsgruppen har nu slutfört sitt arbete och informerat 
kommunstyrelsen om ett förslag till klimat- och energistra-
tegi. Strategin innehåller förutom en handlingsplan med 
åtgärder även en inventering av nuläget avseende utsläpp av 
växthusgaser inom Ale kommun samt en uppföljning av den 
tidigare energiplanen från 2001. Strategin följer huvudsakli-
gen upplägget i strategisk plan och anger mål och åtgärder 
inom samtliga byggstenar. Ett klimatseminarium har 
genomförts för kommunens chefer i syfte att ta tillvara 
tankar och idéer om hur man kan vara ”klimatsmart”. 
 
4. Bostadsförsörjningsprogrammet ger anvisningar om var, när och hur 
planerna ska utvecklas till framtidens goda boendemiljöer. Ett varierat 
boende med olika upplåtelseformer eftersträvas och olika modeller för 
markförsäljning ska prövas. 
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram för åren 2010–2016 
har under året fastställts av kommunfullmäktige. Kommu-
nens olika förvaltningar arbetar intensivt för att nå i planen 
uppsatt mål att ta fram planer för att möjliggöra en befolk-
ningstillväxt på 1,5–2 % per år. Planeringen för utbyggnad 
av bostadsområden i Kronogården i Älvängen och Ale Höjd 
i Nödinge pågår tillsammans med externa exploatörer. 
Under 2010 har 8 detaljplaner vunnit laga kraft och 25 
detaljplaner är i olika skeden av arbete och flera nya detalj-
planeuppdrag skall startas upp i början av nästa år. Utställ-
ning av detaljplan för Kronogården har skett under 2010 
men revidering av planen kräver en ny utställning i början  
av 2011.
 
5. Kommunen ska vara en mycket aktiv aktör för att driva på 
utvecklingen av framtidens boende i Ale och som delaktig i infrastruk-
turutbyggnaden. För att säkerställa detta tillförs ytterligare 2,0 Mkr 
(utöver tidigare 1,5 Mkr) i särskilda tillväxtresurser. 
Inför 2010 tillförs ytterligare 1,2 Mkr för att tillföra de 
resurser som krävs för att möta marknadens ökande 
efterfrågan på detaljplaner. Kommunstyrelsens förvalt-
ning och miljö- och byggförvaltningen har förstärkt sina 
personalresurser för att utveckla aktuella bostads- och 
verksamhetsområden. Både i Nödinge och i Älvängen har 
diskussioner förts med olika fastighetsägare om utveckling 
av de centrala delarna. Flera markköp har genomförts efter 
en tids förhandlingar för att trygga en framtida exploatering. 
Förvaltningarna har ett nära samarbete med BanaVäg i Väst 
som bygger ny väg och järnväg genom kommunen. Målsätt-
ningen med samarbetet är att nå bra lösningar för båda 
parter på olika frågeställningar som uppstår under projektets 
gång. Miljö- och byggförvaltningen har under våren 
rekryterat ytterligare en planarkitekt och har utökat samarbe-
tet med konsulter i syfte att öka takten i produktionen av 
detaljplaner.  En tillfällig förstärkning har även skett 
avseende trafik och miljö. Servicedeklaration för detaljplaner 
har arbetats fram i dialog med exploatörerna. 0,25 Mkr 

Uppföljning av uppdrag i den strategiska planens programförklaring
 Det goda livet i Ale är nära nytänkande och naturligt

Vision 2020 – 

Många av uppdragen har givits i ett tvåårsperspektiv 
vilket framgår av redovisningen nedan. Uppdragen mar-
kerade med fet stil tillkom vid revideringen av strategisk 
plan inför 2010 års budget.



11Årsredovisning Ale kommun 2010

avsätts under 2010 för Ales delfinansiering av tidigare 
beslutad avfart/påfart från nya E45 i Alvhem. Kostna-
derna för Ales delfinansiering har tagits i 2009 års 
bokslut. 
 
6. Göta älv och dess strandområden fortsätter att utvecklas tillsam-
mans med projektet BanaVäg i Väst. 
Ett förslag har presenterats för kommunstyrelsen i början av 
2010 och medel har avsatts i förslag till investeringsbudget 
för genomförande. Arbetet med BanaVäg i Västs miljökom-
pensationsåtgärder fortgår och följer den åtgärdsplan och 
tidplan som lagts för projektet. Den bildade arbetsgruppen 
arbetar nu med konkreta förslag som skall försköna Älv-
strandspartiet och göra det mer tillgängligt. Under första 
delen av året har två mindre hus som stått på parkmark nära 
Göta älv i Surte rivits och området har snyggats upp. En 
ansökan om bidrag för stabilitetsåtgärder har lämnats in till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
avseende Älvängens västra industriområde på uppdrag av 
företagen i området. 
 
7.	Kommunens	andel	av	trafikplats	Stora	Viken	slutbetalas	under	2009. 
Slutbetalning av trafikplats har skett.
 
8. Framtidens skola i Ale stärks via riktade medel under perioden och 
arbetsron och tryggheten i skolan ska öka. Skolutveckling med riktade 
medel på 10 Mkr under 2008–2010 stimulerar till nya initiativ i 
pedagogisk utveckling och nya satsningar för att stödja barn och 
ungdomar	med	särskilda	behov.	År	2009	riktas	0,6	Mkr	av	
pengarna till operativa åtgärder med koppling till SSPF-arbetet 
(samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) och med syfte att 
förebygga institutionskostnader, skadegörelse etcetera. 
Barn- och ungdomsförvaltningen och IT-enheten har i 
samverkan för beviljade utvecklingsmedel startat En-till-En-
projektet på Älvängenskolan, Aroseniusskolan, Nolskolan 
och Nödingeskolan. Samtliga 1 050 elever i årskurs 1–3 har 
utrustas med egen dator. Syftet är att stödja elevernas läs- 
och skrivinlärning. Elevernas lärare har genomgått utbild-
ning för projektet och en person har anställts för att stödja 
pedagogerna med hård- och mjukvara. Satsningen innebär 
dessutom en förtätning av antalet datorer per elev i övriga 
årskurser (4–9).Samtliga klassrum för årskurs 1–3 i grund-
skolan utrustades i november och december i samband med 
En-till-En-projektet med projektorer och ljudanläggning. 
För barn med problem inom autismspektrat har verksamhe-
ten utvecklats. Syftet är att på sikt hjälpa dessa barn inom 
kommunen. På gymnasiet har följande projekt genomförts: 
kompensatoriska hjälpmedel, utbyte med Ålborgs handels-
högskola, fältstudievecka på Göteborgs universitet, högsko-
lan i Trollhättan och Göteborgs folkhögskola samt Mat-
testuga och Mötesplats Ungdom. Koordinatortjänsten för 
SSPF-arbetet har förlängts året ut. Kontinuerliga rapporter 
om verksamheten lämnas till kommunledningen. Ett flertal 
utbildningstillfällen och samverkansdagar har genomförts. 
Arbete med att kartlägga ungdomssituationen kring skolk, 
droger, kriminalitet och övrigt som har en negativ påverkan 
på ungdomar har pågått. Kontinuerliga samverkansträffar 

har genomförts i de lokala SSPF-grupperna och samtidigt 
har det pågått ett arbete med att skapa rutiner inom och 
mellan olika förvaltningar för att stödja barn och ungdomar 
i riskzonen. 
 
9.	Barn-	och	ungdomsnämnden	tillförs	utöver	målgruppsanknutna	
medel	1,0	Mkr	2009	och	3,0	Mkr	2010.	 
Medlen för 2009 används för att mildra effekterna av 
pågående omställning. Barn- och ungdomsnämnden 
tillförs extra medel på 2,0 Mkr år 2010 för att stödja barn 
med särskilda behov inom förskolan. Cirka 20–25 barn med 
synnerliga behov har fått extra stöd genom de medel som 
tillförts. Ungefär hälften av barnen har neuropsykiatriska 
bekymmer och hälften medicinska. Satsningar på målgrup-
pen innebar att antalet barn per vuxen minskade från 6,44 
till 6,12 under hela året. Tidpunkten för mätningen har alltid 
betydelse för nyckeltalet, eftersom verksamheterna i 
förskolan är förtätade under våren och glesare under hösten 
när sexåringarna precis gått över till förskoleklass. 
 
10. Alla gymnasieskolor är utsatta för stark konkurrens. Ale 
gymnasium stärks och utvecklas med ett förändrat programutbud och 
en tydligare koppling till kommunens offentliga och privata sektorer. 
Entreprenörskap	utvecklas	som	profil	för	hela	Ale	gymnasium.	En	
särskild arbetsgrupp tillsätts av kommunstyrelsen för att ta fram 
förslag på hur Ale gymnasiums långsiktiga utveckling och konkurrens-
kraft	kan	stärkas.	Gruppens	arbete	ska	redovisas	försommaren	2009. 
Utbildnings och kulturnämnden och Ale gymnasium har i 
maj 2010 anmält ett oförändrat programutbud inför läsåret 
2010/2011 till GR. Detta efter att ha erbjudit nya utbild-
ningar i utbudet inför höstterminen 2010, vilka inte motta-
gits med något större intresse vid ansökningsperioden våren 
2010. Entreprenörskap lyfts dock fram som ett tema genom 
alla utbildningar. Under läsåret har all personal genomgått 
tiodagars utbildning i entreprenöriellt lärande. Inför framtida 
utmaningar har utbildnings- och kulturförvaltningen anställt 
en marknadsförare. Med start hösten 2009 har alla elever 
från och med Åk 1 fått en egen bärbar dator. Detta har krävt 
att all personal erbjudits fortbildning i datorn som verktyg. 
En IT-pedagog har anställts och lärplattformen It’s Learning 
har implementerats. IT-satsningen är gjord för att skapa en 
skola som kan möta framtida krav. Mentorsarbetet har 
utvecklats och personal har erhållit fortbildning för att bättre 
kunna följa upp och stödja den enskilda eleven. Ett nytt och 
utökat uppdrag för IV-programmet medför att de obehöriga 
eleverna behöver godkänt i åtta respektive tolv ämnen för att 
bli behöriga till gymnasieskolan med start hösten 2011. Den 
av kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen med uppdrag att 
analysera förutsättningar och ge förslag på en långsiktig och 
offensiv utvecklingsstrategi för Ale gymnasium lämnade sin 
slutrapport i december 2009. Rekommendationerna och 
slutsatserna i rapporten finns med i det utvecklingsarbete 
som pågår i arbetet med att sjösätta den nya gymnasierefor-
men. Utbildnings- och kulturnämnden tillförs 3,0 Mkr 
år 2010 för att genomföra pågående anpassningsarbete 
med bevarande av programutbudet inom årskurs 2 och 3. 
Programutbudet till gymnasieskolans start hösten 2011 
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innebär en utfasning av vissa program med många inrikt-
ningar. Dessa medför höga kostnader då klasserna är relativt  
små.
 
11. Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att arbeta fram Ale 
kommuns nya skolplan i bred samverkan och dialog. Den nya 
skolplanen ska redovisas våren 2010. 
Arbetsgruppen har tillsatts och lämnat sin rapport där 
gruppen föreslog att skolplan inte skulle tas fram då 
lagkravet på lokal skolplan tagits bort.
 
12. Sommararbetsplatser för skolungdomar är viktiga och den 
nivåökning (cirka 200 platser) som genomfördes 2008 fortsätter hela 
planeringsperioden. 
Under 2009 hade 207 ungdomar feriearbete på sommaren, 
vilket är 23 % av kommunens ungdomar i denna ålder. 
Ungdomarna har fått inblick i och erfarenhet av kommunen 
som arbetsplats inför fortsatta studier. 10 % har varit prio- 
riterade platser i samarbete med SSPF-arbetet. 2010 ökade 
kommunstyrelsen anslaget med 3,2 Mkr för att höja antalet 
feriearbetare samt deras arbetstid och löner. 476 ungdomar i 
åldern 16–18 år (38 % av kommunens ungdomar 16–18 år) 
har under 2010 fått arbeta 105 timmar. Lönen har varit 68 
kr/timme för 16–17-åringar och 78 kr/timme för 18-åringar. 
 
13. En attraktiv kulturskola med prioritering på barnkultur ska 
utvecklas och erbjuda skapande verksamheter och konstnärliga 
upplevelser för alla barn och unga. Ett nytillskott på 0,2 Mkr tillförs 
2009	och	0,5	Mkr	tillförs	2010. 
Musikskolan har utvecklats till en kulturskola. Förutom 
musik erbjuder kulturskolan nu musikdramatik, bild och 
digitalt skapande, bild och form samt funktionsinriktad 
musikterapi.
 
14. Sommarlovsverksamheten på Krokholmen bör om möjligt 
långsiktigt säkras och på sikt utökas. Det utökade bidraget till 
lägerverksamhet kvarstår under perioden. 
Flera av lägren har förlagts till Krokholmen och även 
funktionshindrade ungdomar deltar. Krokholmslägren har 
utvecklats ytterligare så att de också finns med i det vardag-
liga arbetet på fritidsgårdarna där de bland annat tas upp vid 
återträffarna. Arbetet med riktade sommarläger för högsta-
dieungdomar har utvecklats i syfte att få ungdomarna att 
samverka oavsett vilket högstadium de går på. 
 
15. Konstnären Ivar Arosenius 100-årsjubileum uppmärksammas. 
Jubileet uppmärksammades 2009. 
 
16. Det pågående arbetet med bostadsplanering för äldre och funk-
tionshindrade fortsätter och boenden invigs i Nödinge år 2010. 
Detaljplaneläggning och projekteringen av ett nytt äldrebo-
ende i Nödinge är avslutat liksom upphandling av entrepre-
nör för genomförande. Byggnation kommer att påbörjas 
under våren 2011. För funktionshindrade har boendeplatser 
färdigställts i Älvängen och Nödinge.

17.	Vård-	och	omsorgsnämnden	tillförs	0,5	Mkr	2009	och	1,0	Mkr	

2010 för personalkläder inom sin verksamhet. 
En upphandling av arbetskläder har genomförts under våren 
2010 och kläder till cirka 400 medarbetare har levererats och 
börjat delas ut under hösten 2010. 
 
18. Ale har höga kostnader för IFO-verksamhet och liksom i många 
andra kommuner stiger kostnaderna inom funktionshinderområdet 
snabbt. Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för respektive 
område för att djupanalysera orsaker och föreslå åtgärder. Inom funk-
tionshinderområdet behöver modellen för beräkning av kommunbidrag 
förfinas	i	nära	dialog	med	nämnd	och	förvaltning. 
Arbetsgrupperna har lämnat sina slutrapporter. Kostnaderna 
för försörjningsstöd stiger i Ale liksom i hela landet. Mål-
gruppsmodellen kommer att utvecklas för att beakta 
denna form av externa faktorer. Vård- och omsorgs-
nämnden tillförs 4,0 Mkr för att täcka ökade kostnader 
för försörjningsstöd år 2010. Med anledning av lågkon-
junkturen satsade kommunen också 6,0 Mkr under 2010 för 
att förstärka kommunens insatser för att bekämpa effekterna 
av den höga arbetslösheten och öka individens möjligheter 
att få nya arbetslivserfarenheter och kunskaper. Detta har 
skett i ett utökat samarbete mellan individ och familjeomsor-
gen, AME och arbetsförmedlingen (se punkt 35). De 
arbetsmarknadsåtgärder som genomförts genom den extra 
satsningen har, förutom att den haft en positiv och gynnsam 
effekt för individen, också medfört en bromsande inverkan 
på ökningen av försörjningsstödskostnaderna. Ohälsotalet 
är högt för missbruk och psykisk ohälsa i Ale kommun. 
Detta har medfört en tillströmning av vårdkrävande klienter 
på missbruksenheten och behovet av vårdinsatser på olika 
nivåer har ökat kraftigt. Missbruksenheten har under 2010 
omstrukturerat sitt arbete för att kunna möta behoven 
bättre, bland annat genom öppnandet av Brattås stödboende 
och arbete enligt nationella riktlinjer. 
 
19.	Tekniska	nämnden	tillförs	0,2	Mkr	per	år	för	”småjobb”	enligt	
synpunkter och idéer på ortsutvecklingsmöten med mera. 
Medlen har använts i enlighet med beslutet. 
 
20.	Kommunstyrelsen	tillförs	0,8	Mkr	för	finansiering	av	de	särskilda	
arbetsgrupper som tillsätts med uppdrag i denna strategiska plan.  
Arbetsgrupperna har lämnat sina slutrapporter 2009 för-
utom klimatgruppen som lämnat sin rapport våren 2010. Se 
punkt 3. 
 
21. I en växande kommun behöver näringslivsarbetet utvecklas och 
samordnas med andra funktioner. Ale Utveckling avvecklas som 
bolag och näringslivsfunktionen knyts direkt till kommunledningen. 
Samtidigt utvecklas nya arenor för dialog och samverkan med Ales 
näringsliv. Internationaliseringen stärks i hela organisationen och EU-
finansierade	projekt	ska	öka. 
Den regionala servicemätningen Nöjd-Kund-Index ligger 
som grund för utbildningen i ”vinnande bemötande”. I den-
na utbildning diskuterar företagare och kommunala tjäns-
temän med företagarkontakter frågor ur olika perspektiv 
för ökad ömsesidig förståelse för varandras yrkesroller och 
därmed erbjuda ett bättre bemötande. ”En resa i tiden” är 
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ett exempel på hur företagare med ekonomiskt stöd genom 
EU-medel inom Leaderprojektet och med kunskapsmäs-
sigt nätverkstöd från kommunala näringslivstjänstemän kan 
utveckla besöks- och turistnäringen. Detta ökar också kän-
nedomen om och stärker varumärket Ale. Projektet flyttar 
även gränserna till att gälla flera kommuner i Göta älvdalen. 
Näringslivsinformationen på webbplatsen har utvecklats och 
genom ny design ska informationen vara mer lättläst. Under 
våren 2010 presenterade SKL en jämförelse mellan närings-
livsinformationen på hemsidorna i landets 290 kommuner. 
Där placerade Ale sig på plats nummer 8 och angavs som 
ett föredöme. Mätningen gjordes med fokus på innehåll och 
tillgänglighet av företagsanpassad information via kommu-
nens Webbsidor. Behovet av inköp och planläggning av ny 
industrimark har förstärkts, eftersom antalet förfrågningar 
ökat markant de senaste åren. En ny intressent arbetar med 
förutsättningarna för utbyggnad av sällanköps/volym- 
centrum i norra Älvängen/Svenstorp. 
 
22. Alemässan arrangeras våren 2011. 
Alemässan har planerats med fokus på Företagen i Ale, Att 
bo & leva i Ale, Motor & energiteknik, Kultur & Fritid, För-
eningslivet, Infrastrukturen & kommunen. I början av 2011 
beslutades emellertid att mässan inte skulle genomföras utan 
att andra insatser i stället ska ske under året.
 
23. Ale kommun har framgångsrikt medverkat till utvecklingen 
av ETC (EnergiTeknisktCentrum). Satsningen på ETC fortsät-
ter och Ale kommun utvecklar sitt  engagemang med 1,5 Mkr per 
år	2009–2011	för	att	etablera	ETC	som	det	självklara	navet	i	ett	
kluster för ny batteri- och bränslecellsteknik i Västsverige. 
Arbetet med att etablera Ale som ett nav för batteri- och 
bränslecellsteknik pågår. Även här spelar Ale kommun flera 
roller i utvecklingen, dels som pådrivare och dörröppnare 
men också genom att skapa förutsättningar i planprocessen, 
genom att förbättra förutsättningarna för vidareutvecklingen 
inte minst genom att öppna möjligheter i regionala och 
nationella myndighetskontakter, eller med politiska nyck-
elorgan på nationell nivå. De sedan många år målmedvetet 
uppbyggda nätverken inom näringslivet visar sig också i 
många fall vara avgörande för processen ETC, liksom av-
knoppningarna Alelion och EV Adapt är spjutspetsar inom 
teknikutvecklingen av energilagring i nya former. Förutom 
att de skapar många nya möjligheter såsom arbetstillfällen 
med högre kompetenssinnehåll så stärker det också Ales 
varumärke. ETC utvecklas vidare med Sveriges ledande 
universitet, högskolor och företag som partners. Invigningen 
av ETC:s nya laboratorium blev en intressant tillställning 
och gav också positiv publicitet och medial uppmärksamhet 
i flera tidningar, radio och TV. 
 
24. YEE (Young Entrepreneurs in New Europe) genomförs även 
2009–2010.	Initiativ	har	tagits	för	att	sprida	modellen	till	Europas	
länder och därmed skapa ett nätverk av permanenta entreprenörssko-
lor. En projektgaranti på 0,2 Mkr tillförs. 
YEE firade 2010 verksamhetens tioårsjubileum. YEE har 
utökat sitt samarbete med Ale gymnasium. Syftet är att fler 

elever erbjuds möjligheten att delta i läger och utbildning 
i Sverige och utomlands och detta gav ett mycket positivt 
utfall sommaren 2010.

a. Under 2010 utbildades 28 deltagare från 8 länder. 7 av 
dessa var från Ale gymnasium. Resultatet av utbildningen 
blev åter framgångsrikt och belönades av deltagarna med 
en utvärderingssiffra på 5.0 ( 5-gradig skala) vilket är bäst 
genom åren. Ekonomiska insatser för kommunen under-
stiger den avsatta projektgarantin.

b. Projektets koncept exporterades för första gången till 
vänkommunen Budesti i Moldavien där två Ale-gymnasie-
elever deltog samt ungdomar från ytterligare fyra länder. 
Utbildningen genomfördes med toppbetyg. Projektet hade 
full finansiering från SIDA (ICLD). 

25. Personalpolitiken lägger grunden för Ale kommun som mönster-
arbetsgivare och som en attraktiv arbetsplats för dagens och morgon-
dagens medarbetare. Med ett modernt och kreativt ledarskap, goda 
arbetsvillkor, god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter ska Ale-andan 
stärkas. Hälsobefrämjande åtgärder ska öka närvaron. Personalens 
vilja till delaktighet och engagemang ska uppmuntras. Den särskilda 
satsningen på arbetsmiljö fortsätter med 1,0 Mkr per år.  
0,5 Mkr tillförs år 2010 för ett projekt kring utveckling 
av medarbetarskapet riktat till all personal i Ale kom-
mun. Ett omfattande chefsutvecklingsprogram genom-
fördes 2009. Processarbetet Utvecklande medarbetarskap 
startade under 2010 i förvaltningarnas olika verksamheter. 
Detta utvecklingsarbete, som stöds av en processledare, 
har varit prioriterat under 2010 liksom det kommer att vara 
under 2011. Då ska samtliga medarbetare ha gått igenom 
utvecklingsprogrammet som har som målsättning att öka 
medarbetarnas delaktighet och engagemang för att förbättra 
servicen gentemot Aleborna. Med stöd av arbetsmiljömil-
jonen utvecklas det hälsofrämjande arbetet. Bland annat 
kan nämnas att många arbetsenheter har utsett och utbildat 
hälsoinspiratörer, en personalförening startade upp hösten 
2010 och medarbetarna har erbjudits utbildningar i exem-
pelvis stresshantering. Samtliga medarbetare har också haft 
möjlighet att söka medel för egna friskvårdsaktiviteter.

26. Förvaltningsorganisationen utvecklas och samordnas för att frigöra 
resurser och därmed kunna möta nya behov. Användningen av ny 
teknik för effektivare verksamhet och e-tjänster för medborgarna ska 
ligga i framkant. Genom lokalisering av hela tjänstemannaorganisa-
tionen i nya gemensamma lokaler i Nödinge år 2012 ökas effektivitet, 
samordning och tillgänglighet.  
Kommunstyrelsen har behandlat en förstudie och uppdragit 
till förvaltningen att arbeta vidare med projektet. Ett antal 
alternativa lokaliseringar i centrala Nödinge har studerats 
och dialog pågår nu med fastighetsägare kring olika alter-
nativ och hur en samlad kommunadministration kan vara 
en del av en samlad utvecklingsstrategi för området runt 
Ale torg. Kommunstyrelsen behandlar frågan om samlad 
kommunadministration den 18 januari 2011. Förslaget till 
beslut är att kommunfullmäktige vidhåller sitt beslut från 
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2009 om planering och genomförande av utveckling av 
handel, bostäder och övrig service i Nödinge samhälle, men 
att fullmäktige beslutar att arbetet med samlad kommunad-
ministration avbryts tillsvidare och erforderliga kontakter tas 
med inblandade intressenter.
 
27. Genom att arbeta med tvåårsbudget frigörs tid för att utveckla 
uppföljning och utvärderingar. Utveckling av regelverken inom det eko-
nomiska området tydliggör ansvarfördelningen för ekonomiska beslut i 
kommunens organisation. 
Tvåårsbudgeten har genomförts. Dokumentet reviderades 
inför 2010. Regelverket för ekonomistyrning och ansvar har 
förtydligats och är nu en samlad beskrivning av styrprinci-
perna i Ale kommun. Dokumentet antogs av kommunfull-
mäktige i augusti 2010. I november antogs Verksamhetsplan 
2011, som omfattar en ettårsbudget, och regler för god 
ekonomisk hushållning.
 
28.	Delar	av	de	prisökningar	som	är	en	följd	av	inflationen	i	samhället	
måste klaras med effektiviseringar i den kommunala organisationen. 
Verksamheterna (både för barn, ungdomar och äldre) får dock riktad 
kompensation för prishöjningar på livsmedel. Särskild kompensation 
ges även för prishöjningar på bränsle och energi.  
Med låg inflation har prisökningar generellt sett liten på-
verkan på nämndernas ekonomi. Riktad kompensation ges 
under 2010 för prisökningar på interkommunala ersättningar 
inom skolområdet. 
 
29.	Lokalanvändningen	ska	hela	tiden	effektiviseras	och	en	ständig	
översyn av lokalbehov sker. Satsningen på ökat underhåll av egna 
lokaler för att bevara det reala värdet fortsätter. Lokalförsörjnings-
processens olika delar från det att behov uppstår, via byggande eller 
förhyrning och drift till en eventuell avveckling får tydligare ansvar. 
En översyn av hela lokalförsörjningsprocessen har genom-
förts och en ny struktur har etablerats. Översyn av lokalan-
vändningen sker successivt och behovet av fastighetsunder-
håll har inventerats. Underhållsskulden har ånyo beräknats 
och uppskattas ha ökat med cirka 10 Mkr jämfört med 2009. 
Ett hyresavtal har tecknats mellan Alafors Fria Skola och Ale 
kommun om nyttjande av Alafors skola.
 
30. Ägardirektivet till AB Alebyggen tydliggörs i syfte att stärka 
såväl bolaget som ägaren. 
I den nya strategiska planen har ägardirektivet för AB 
Alebyggen utvecklats och förtydligats. Med anledning av ny 
lagstiftning kommer ytterligare bearbetning av både ägardi-
rektiv och bolagsordning att ske inför bolagsstämman våren 
2011. Kommunfullmäktige beslutade i november att gäl-
lande ägardirektiv för AB Alebyggen ska vara kvar.
 
31. Ytterligare 5,5 Mkr avsätts för fortsatt utveckling av kollektivtra-
fiken.	Kollektivtrafiken	tillförs	ytterligare	1,4	Mkr	på	grund	av	ökade	
kostnader för nya satsningar samt ökade kostnader för färdtjänst. 
Tidtabellsförändringar sker numera i december varje år. I 
december 2009 gjordes en hel del förändringar i trafiken i 
Ale med blandat resultat. Många förbättringar genomfördes 
men de mindre försämringar som också skedde gav upphov 

till flest synpunkter. Trafiken har svårt att köra efter tidtabel-
len eftersom bilköer och andra bekymmer i samband med 
vägombyggnaden av E45 påverkar körtiderna. Resandet med 
Lila Express ökar och Västtrafik har satt in fler bussar för att 
möta efterfrågan. Ale kommuns kostnader för den allmänna 
kollektivtrafiken ökar år från år medan kostnaderna för färd-
tjänsten tenderar att plana ut.
 
32.	På	Ale	kommuns	uppdrag	utreder	Västtrafik

a) möjligheten till och kostnaden för skolkort som gäller även 
kvällstid, 
b)	lägre	kupongavgifter	för	kollektivtrafikresor	inom	Ale	samt	 
c)	förutsättningar	för	gratisresor	för	pensionärer	under	lågtrafik.

Skolungdomar ges fria resor på skolkort även på kvälls-
tid från årsskiftet 2009–2010. 1,0 Mkr tillförs för denna 
satsning. Kostnadsfria resor för pensionärer under 
lågtrafik införs från och med 2010 04 01 till en kostnad 
av 0,9 Mkr.

a) Ale kommun har infört fritidskort kvällstid för alla ung-
domar från årskurs 7 till och med gymnasiet.  
b) Kupongsystemet är utbytt mot laddningsbara kort. 
Västtrafik anser att enhetligt pris- och betalsystem skall 
gälla i regionen.  
c) Ale kommun har från den första april 2010 infört gra-
tisresor för pensionärer inom kommunen under lågtrafik-
tid. Kortet är populärt och cirka 75 % av pensionärerna 
har hittills utnyttjat erbjudandet. 

33. Investeringsnivån är hög på grund av Ales snabba tillväxt vilket 
är positivt men samtidigt ställs krav på prioriteringar. Investeringarna 
är särskilt stora inom förskole- och skolområdet samt som en del av 
infrastrukturutbyggnaden. Under perioden inleds även byggandet av en 
ny idrottshall med friidrottsmöjligheter. Särskilda satsningar görs även 
för att tillgänglighetsanpassa Ale. 
Genomförda projekt är Båtsmans förskola i Älvängen. Bygg-
nation av ny idrottshall i Bohus pågår och beräknas vara 
klar i maj 2011. Detaljplanen för Äppelgårdens förskola i 
Nödinge har vunnit laga kraft och byggnation pågår. Arbetet 
med att tillgänglighetsanpassa Ale följer framtagen hand-
lingsplan och är i princip genomfört. Stora VA-investeringar 
har genomförts under året liksom utbyggnad av gång- och 
cykelväg i enlighet med beslutad trafikplan. 
 
34. Varje nämnd tillförs ett samlat anslag för reinvesteringar och ges 
därmed ett utökat eget ansvar för prioriteringar inom dessa medel. 
Ett samlat anslag för reinvesteringar för varje nämnd har 
haft flera positiva effekter. Dels har medvetenheten om den 
långsiktiga planeringen i ett helhetsperspektiv blivit större, 
dels har investeringsbehovet kunnat tillgodoses på ett tydli-
gare sätt i det utvecklings- och förändringsarbete som många 
av verksamheterna genomgår. Även vissa mer oförutsedda 
investeringsbehov har kunnat lösas genom att nämnden fått 
ett utökat eget ansvar för prioriteringar inom dessa medel.
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Tillkommande punkter i revideringen av strategisk 
plan 2010:
 
35. Arbetslösheten stiger som en följd av lågkonjunkturen. 1,5 Mkr 
i extra medel för arbetsmarknadsåtgärder har avsatts genom beslut 
under	2009.	För	2010	tillförs	6,0	Mkr	för	att	förstärka	kommunens	
insatser för att bekämpa effekterna av den höga arbetslösheten och öka 
individens möjligheter att få nya arbetslivserfarenheter och kunskaper. 
AME har i samarbete med Komvux, AF och IFO genom-
fört följande 2010: Alelotsen (110 har varit inskrivna, 76 har 
haft småjobb och 529 har varit på besök på Öppet hus-
verksamheten), YUP-projekt i entreprenöriellt tänkande, 
16 ungdomar i YUP 1 och av dem har 13 fått arbete eller 
börjat studera. YUP 2 genomfördes med 20 ungdomar i 
oktober och november månad. AME har anställt 9 personer 
i ett Skogvårdslag och 22 ungdomar i ungdomsjobb (75 % 
arbetstid och 25 % kursen Sikta framåt) samt tio nyanlända 
personer (instegsjobb) i kommunal verksamhet. AME har 
anordnat två handledarkurser för tillsammans 35 personer  
och Vägen Vidare-kurs på Komvux för 25 ungdomar som 
saknar slutbetyg från gymnasiet. Projektet Från ankomst 
till inkomst har genomförts för tio invandrare. Ett positivt 
resultat är att de arbetslösa mår bättre, har större chans att 
få arbete i framtiden och tack vare dessa insatser bedöms 
kostnadsökningen för försörjningsstödet ha reducerats med 
1,3 Mkr. 
 
36. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 1,0 Mkr under 2010 för att 
ytterligare stärka fältverksamheten.  
Individ- och familjeomsorgen har anställt två nya fältanknut-
na socialsekreterare, vilket har gett en ökad fältnärvaro på 
kvällar. Den utökade bemanningen har också skapat bättre 
förutsättningar för samverkan med skola och fritidsverksam-
het, vilket möjliggjort ett bättre arbete inom SSPF. 
 
37. Det rika föreningslivet har stor betydelse för Aleborna. Ett stimu-
lansbidrag för föreningslivet på 0,3 Mkr tillförs barn- och ungdoms-
nämnden.  
Ale Fritid har arbetat aktivt med föreningsliv och ungdo-
mar för att marknadsföra och genomföra ett flertal projekt. 
Stimulansbidraget har riktats till verksamheter som fortsätter 
även efter projektens genomförande. Ett tiotal projekt har 
kunnats genomföras genom stimulansbidraget. Stimulans-
bidraget har använts för att stödja föreningar som breddat 
sitt utbud samt till andra ideella insatser för att stimulera och 
motivera ungdomar till aktiviteter som är annorlunda och 
oftast inte ingår i det traditionella föreningslivet. 

38. Många föreningar har i dag lönebidragsanställda. För att öka 
möjligheten att behålla anställda höjs kommunens andel av lönekostna-
den från nuvarande 10 procent till 15 procent. 0,2 Mkr tillförs denna 
satsning.  
Bidragen förmedlas via AME till föreningslivet. 
 

39.	Barn-	och	ungdomsnämnden	tillförs	0,9	Mkr	för	att	täcka	ökade	
kostnader för den allmänna förskolan för treåringar som införs från 
och med 2010-07-01. 
Allmän förskola har införts och 0,9 Mkr täcker det intäkts-
bortfall som allmän förskola innebär. 
 
40. Kommunstyrelsen tillförs 0,3 Mkr för införande av spärrprogram 
mot obehörigt användande av kommunens datorer samt utveckling av 
projekt i samverkan med andra aktörer av Ales marknadsföring/
information inför invigningen av BanaVäg i Väst år 2012.  
För att skydda anställda, medborgare, elever inom kom-
munen och framför allt våra barn, mot barnpornografi har 
Ale kommun installerat NetClean ProActive på kommunens 
datorer under 2010.  
 
Arbetet med utveckling av kommunens marknadsföring  
pågår. 
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Strategisk plan 2009–2010

Generella perspektiv                         
Demokrati
• Ortsutvecklingsmöten genomförs, besökarantalet ökar.
• Elevdemokrati, Ungdomsfullmäktige, Ungdomsråd, 

LUPP. Skolråd för föräldrar finns på alla förskolor och 
skolor.

• Pensionärsråd, rådet för funktionshinderfrågor, brukarråd 
och anhörigträffar genomförs enligt gällande överenskom-
melse för samverkan.

• Medborgarkontoret utvecklas.
• Två medborgarpanelundersökningar har genomförts i år.
• Medborgarna bjuds in till några öppna nämndssamman-

träden.
• All information på nuvarande webbplats har reviderats i 

samband med överföringen till ny webbplats.
• För att förbättra kommunens verksamheter och öka infor-

mationen till kommuninvånarna har synpunktshantering 
och servicedeklarationer införts.

• Kundenkät har genomförts för bland annat vatten och av-
lopp, park, bygglov, enskilda avlopp och mathållning inom 
äldreomsorg och de olika skolformerna.

• REBUS, ett EU-projekt i syfte att öka elevens inflytande 
över utformningen av utemiljön på förskola och skola, har 
påbörjats.

 
Hållbar utveckling
 
Den ekologiska dimensionen
• Genomförande av kommunens handlingsplan för ”Föro-

renad mark” pågår. Marksanering för Surte glasbruk är 
avslutad.

• Sanering av VA-nätet enligt upprättad vatten- och avlopps-
plan genomförs, vilket ger minskade utsläpp av fosfor och 
kväve samt minskar inläckage av ovidkommande vatten.

• Energianalys utförs på fastigheter och energieffektivise-
ringsåtgärder fortsätter.

• En klimatstrategi med energiplan med förslag på hur Ale 
kan bidra med lägre utsläpp av växthusgaser har utarbe-

tats. Ale kommun har beviljats energieffektiviseringsstöd 
på totalt 1,4 Mkr under 5 år som kommer att användas till 
att förverkliga målen i klimatstrategin. 

• Miljökrav ställs vid all upphandling.
• I skolor och förskolor görs eleverna medvetna om hur 

deras egna val påverkar miljön och vikten av att ta eget 
ansvar.

• Installation av tankstation för mer miljövänligt bränsle på 
driftkontoret i Älvängen har genomförts.

• Kalkning av sjöar och vattendrag samt uppföljning genom 
provtagning har genomförts.

• Verleskogen har införlivats i kommunens bestånd av 
skogsfastigheter i syfte att bevara dess höga naturvärde 
och rekreationsmöjligheter.

• Arbete pågår i syfte att skapa spännande naturområden, 
öka tillgängligheten och attraktiviteten till Göta Älv.

• Täckningsarbetena på Sörmossens avfallsdeponi är i sin 
slutfas. Sammanlagt över åren har 30,7 Mkr avsatts och 
hittills har 11,3 Mkr av dessa förbrukats. Det är främst 
kostnaderna för en reningsanläggning för lakvattnet som 
är svåra att i dagsläget bedöma.

• Miljö- och byggförvaltningen har miljödiplomerat hela sin 
verksamhet.

• Täta kontakter sker med Västtrafik för att skapa förutsätt-
ningar för en väl fungerande kollektivtrafik.

• Kommunens miljömål för el- och energiförbrukning samt 
miljömärkta produkter har uppnåtts. 

Den ekonomiska dimensionen
• Kommunens totala ekonomi är i balans – nämnderna 

arbetar med omställningsåtgärder för att anpassa verk-
samheten efter förändrad befolkningssammansättning och 
efterfrågan samt ekonomiska ramar.

• Stora ekonomiska satsningar på infrastruktur, bland an-
nat kommunal delfinansiering av trafikplats samt kraftigt 
ökade kostnader för kollektivtrafik.

• Medel reserveras för framtida pensionskostnader och den 
externa låneskulden minskar.

• Riktlinjer för internhyra har reviderats.
• Beräkning av underhållsskuld av det kommunala fastig-

hetsinnehavet.
• Modell för beräkning av de kommunala kostnaderna för 

infrastruktur i samband med exploateringar har arbetats fram.
 
Den sociala dimensionen
• Verksamheten i förskola/skola/gymnasium/vuxenutbild-

ning strävar efter att ge alla invånare goda förutsättningar 
för ett gott liv.

• Kommunen stödjer insatser för folkhälsa och mot drog-
missbruk och kriminalitet.

• Arbetsmarknadsenheten har ökat arbetsmarknadsåtgärder 
ytterligare för att minska effekterna av lågkonjunktur och 
arbetslöshet.

• Samverka med övriga kommuner i regionen och utom-
lands genom bland annat finansiell samverkan, Leader+ 
och internationella möten.

• 

Den strategiska planens struktur följer inte den kommu-
nala organisationen utan bygger på fem viktiga byggstenar 
och två generella perspektiv som gäller all verksamhet. 
Det är varje nämnds uppgift att analysera hur man i sin 
verksamhet kan bidra till utvecklingen inom var och en 
av byggstenarna med i vision 2020 – Det goda livet i Ale 
är nära, nytänkande och naturligt – som vägvisare. De 
generella perspektiven ska alltid beaktas. All verksamhet 
ska bedrivas inom de ekonomiska ramarna.

Den strategiska planen har även två verksamhets-
perspektiv, verksamhetsutveckling och personalpolitik, 
som mera tydligt riktar sig enbart inåt den kommunala 
organisationen.

Nedan redovisas i punktform ett urval av åtgärder som 
har genomförts eller pågår i förvaltningarna.
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Den strategiska planens fem byggstenar                         

Byggsten 1: Samhällsbyggnad och boende
• Vid tredje kvartalet 2010 var antalet Alebor 27 496, vilket 

är en ökning med 102 personer sedan årsskiftet.
• Utbyggnaden av förskolor och skolor sker mot bakgrund 

av befolkningsprognosen. Utbyggnad av Båtsmans för-
skola i Älvängen är klar. Ny förskola i Nödinge är under 
byggnation och beräknas kunna öppna i augusti 2011.

• Fastighetskontakter har tagits för att påbörja utvecklingen 
av Ale torg enligt den fastlagda strukturstudien för cen-
trala Nödinge.

• Fastighetsköp sker i centrala Älvängen för att ge möjlig-
het till omdaning enligt strukturstudien för Älvängen.

• Med stöd av det markpolitiska programmet har flera 
strategiska fastighetsköp gjorts.

• Ett samarbetsavtal har tecknats med exploatörer för bo-
städer i Kronogården. Detaljplanearbete pågår.

• Exploatörer för Ale höjd har utsetts. Samarbetsavtal har 
tecknats under hösten 2010. Detaljplanearbete pågår.

• Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Brands-
bobergen pågår och planarbetet är inne i samrådsskedet.

• Projekterings- och detaljplansarbetet samt upphandling av 
byggnation för ett nytt äldreboende i Nödinge är klart.

• Boendeutredningar för det långsiktiga behovet inom 
äldreomsorg och funktionshinder har genomförts.

• Handlingsplan för tillgänglighetsanpassning har i princip 
slutförts, några mindre avvikelser kvarstår på grund av 
det ogynnsamma vädret.

• Kommunen är i så gott som samtliga verksamheter djupt 
engagerade i BanaVäg i Väst-projektet.

• Åtgärder avseende infrastruktur påvatten- och avlopps- 
och gatunät fortsätter i samarbete med Bana Väg i Väst 
och diskussion pågår om övertagande av drift och skötsel 
av mark i takt med färdigställande.

• Arbetet med utbyggnad av kommunens gång- och cykel-
vägar följer trafikplanen och kommer successivt att knyta 
ihop kommunens tätorter och anslutning till kommande 
pendeltågstationer.

• Revidering av trafikplanen med tillhörande hastighetsplan 
har genomförts. 

Byggsten 2: Arbete och företagsamhet
• Företagsbesök genomförs och nya dialogformer med 

näringslivet prövas.
• I den av Ale Utveckling arrangerade utbildningen Vin-

nande bemötande har drygt 100 personer deltagit fördelat 
så att 50 % av deltagarna kommer från näringslivet 
medan 50 % är tjänstemän med företagarkontakter, i 
huvudsak från miljö- och byggförvaltningen respektive 
tekniska förvaltningen.

• I utbildningen till miljödiplomerat företag har åtta företag 
samt Ale miljö- och byggförvaltning diplomerats och 
ytterligare en utbildning med 14 deltagande företag 
påbörjats.

• Start av ett nytt miljönätverk med ett hundratal inbjudna 
företag från Ale samt Kungälv och Lilla Edet.

• Nio större företagarmöten har genomförts inom samar-
betet Företagsforum med bland annat teatern Guldtun-
nan, EnergiTeknikCentrum och Handelskammaren.

• Fyra informationsmöten för blivande nyföretagare har 
anordnats tillsammans med bland annat Skatteverket som 
informatörer. Dessutom har ett nyföretagarmöte i Nol 
företagscenter anordnats.

• Åtta företagsbesök har genomförts tillsammans med 
kommunledningen samt ett större antal företagsbesök  i 
Ale Utvecklings regi.

• Utveckling av förutsättningarna för företag att etablera 
eller växa i Ale samt arbete med nya prospekt. Aleföre-
tag som hamnat i svårigheter har sammanförts med den 
regionala Företagsakuten och därmed fått en genomgång 
av företagets problem samt åtgärdsförslag.

• Feriearbete för 476 ungdomar har anordnats.
• Arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen 

och finansiella samordningsförbundet samverkar för att 
ge personer som uppbär försörjningsstöd marknadsfö-
ringskurser, arbetsträning och praktik för återinträde på 
arbetsmarknaden.

• För de 6 Mkr som tillförts 2010 har gemensamma arbets-
marknadsåtgärder genomförts; ungdomsjobb, skogsvårds-
lag, instegsjobb, handledarutbildningar, inspirationskursen 
Vägen vidare, YUP-projekt i entreprenöriellt tänkande, 
Alelotsen med mera.

• 51 personer (22 personer 2009) från vårdutbildningar 
som har sökt till Ale kommun har fått praktikplats inom 
äldreomsorgen eller funktionshinderenheten.

• Funktionshinderenheten samverkar med individ- och fa-
miljeomsorgen och tekniska förvaltningen om arbetsupp-
gifter för daglig verksamhet. Det pågår också ett arbete i 
syfte att hitta fler arbeten för personer med funktionshin-
der på den öppna arbetsmarknaden.

• Ung företagsamhet har en framträdande plats på Ale 
gymnasium.

• Miljö- och byggförvaltnignen och tekniska förvaltningen 
har under året arbetat med såväl utbildning som handled-
ning i kundfokus och bemötande.

Byggsten 3: Lära hela livet
• Allmän förskola för treåringar infördes 1 juli 2010. 
• Under 2010 har förskolan fokuserat på förhållningssätt 

och bemötande. All personal har fått kompetensutveck-
ling, dels genom kommunens egna specialpedagoger och 
dels genom externa föreläsare samt litteraturstudier. Arbe-
tet med observationsmaterial i språkutveckling, TRAS, har 
utvecklats och personalen på förskolorna har fått utbild-
ning i MIO, ett observationsmaterial i matematik. Arbetet 
med dessa material, har tillsammans med övrig kunskap 
om barngrupperna, används i syfte att höja kvalitén i 
verksamheterna. Grundat på ny forskning har förskole-
cheferna startat utvecklingsarbeten kring barns lärande.

• En ny studie- och yrkesvägledningsplan för Ales grund-
skolor har tagits fram.

• Satsningen på läs- och skrivutveckling samt matematik har 
fortsatt med kompetensutveckling och gemensamma stu-
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diedagar om olika metoder och för olika stadier. Plan för 
språk-, läs- och skrivutveckling samt en plan för matema-
tikutveckling färdigställdes under hösten. Planerna anger 
hur enheterna i förskola och skola arbetar med barnens 
och elevernas kunskapsutveckling. Planerna följs upp 
årligen och revideras vid behov.

• Alla skolor arbetar nu med lokala pedagogiska planeringar.
• Andelen elever i grundskolan med godkända betyg och 

behörighet till gymnasiet når inte upp till kommunens 
målsättning.

• NTA-satsningen har utvecklats med flera teman och fler 
pedagoger som utbildats. Det nya i NTA är en satsning på 
matematik för äldre elever som Ale nu deltar i.

• Mer och bättre stöd till elever med behov har skett genom 
till exempel utbyggnad av Skoldatateket och utveckling 
av arbetet med åtgärdsprogram i form av gemensamma 
riktlinjer, stödmateriel och blanketter.

• Fritidshemmen har arbetat med att få en gemensam syn 
på lokala pedagogiska planeringar.

• Under 2008–2010 finns 10 Mkr avsatta för utveckling av 
förskola och skola. Beslut har tagits om totalt 17 olika 
projekt inom förskola, grundskola och gymnasium. Pågå-
ende projekt har avslutats och redovisades innan årsskiftet 
2010/11.

• Ale gymnasium genomgår en process för att anpassa 
verksamheten till demografiska förändringar, efterfrågan 
på programinnehåll och ökad konkurrens från andra kom-
munala skolor och huvudmän.

• Kommunens mål för andelen elever vid Ale gymnasium 
som nådde grundläggande behörighet till högskolan läs-
året 2009/10 uppfylls.

• IT-plattformen utvecklas kontinuerligt via It’s learning 
samt En-till-en-projektet.

• Gymnasieskolan medverkar även i Mötesplats Ungdom 
för att ge elever möjlighet till ytterligare stöd i ämnen som 
till exempel matematik.

• Samtliga enhetschefer inom äldreomsorgen och funktions-
hinderenheten har erbjudits utbildningar i livsmedelshy-
gien.

• Vård- och omsorgsförvaltningen deltar tillsammans med 
primärvård, utbildnings- och kulturförvaltningen samt 
Arbetsförmedlingen i en arbetsgrupp som arbetar för ett 
lokalt införande av vård- och omsorgscollege.

Byggsten 4: Omsorg, trygghet och hälsa
• Aktiviteter inom hälsa- och trygghetsarbetet. 
• VAKNA - tillsammans mot droger genomförde  

Festivalborg för ett drogfritt Valborgsfirande och var 
engagerade även i skolavslutningarna.

• Trygghetsvandringar anordnas i kommunen.
• Samverkan kring barn med särskilda behov sker genom 

SSPF (samverkan mellan skola-socialtjänst-polis-fritid) och 
genom Västbus (samverkan barnpsykiatri/socialtjänst/
skola).

• Inom skolan arbetas det kontinuerligt med att ta fram li-
kabehandlingsplaner med rätt kvalitet och innehåll. För att 
uppnå detta har förskolor och skolor erbjudits ett centralt 

utvecklingsstöd i sitt likabehandlingsarbete.
• Flera skolor samarbetar med Ale Fritid kring ämnet 

livskunskap där stor vikt läggs på bemötande och förhåll-
ningssätt.

• Två nya fältanknutna socialsekreterare har anställts, vilket 
ger ökad fältnärvaro på kvällarna och bättre förutsättning-
ar för SSPF:s arbete.

• Kvinnofridsarbetet som nu benämns Våld i nära relationer 
har genomfört utbildningsinsatser för personal på barn- 
och ungdomsförvaltningen och vård- och omsorgsförvalt-
ningen. 

• En handlingsplan har upprättats för hela vård- och 
omsorgsförvaltningen för hur kvinnofridsarbetet ska 
implementeras även inom äldreomsorgen och funktions-
hinderenheten och utbildningsinsatser har påbörjats.

• Ohälsotalet bland Aleborna har sjunkit.
• Ale kommun har 2009 erhållit permanent användarlicens 

av systemet för utredning, dokumentation och uppföljning 
i enlighet med BBIC (Barns behov i centrum).

• Individ- och familjeomsorgen är sedan mars 2010 certifie-
rad användare av ett manualbaserat öppenvårdsprogram 
(IHF) som möjliggör vård hemma som ett komplement/
alternativ till institutionsplaceringar.

• Metoden ASI (Addition Severity Index – en kartläggande 
utredningsintervju för vuxna) används i dag inom miss-
bruksvården.

• Ett vårdprogram för palliativ vård har färdigställts och Ale 
kommun ingår från och med 2010 i det Svenska Palliativ-
registret.

• Ett kostprogram har arbetats fram.
• Ett försök med kyld matleverens har genomförts på 

Björklidens äldreboende med positivt resultat. En utred-
ning har därför genomförts för att belysa konsekvenserna 
med att införa modellen på samtliga särskilda boenden 
inom äldreomsorgen.

• Ale kommun har ett avtal om mottagande av fem ensam-
kommande asylsökande barn under 2010.

• Projekt Säker skolbuss för elever i årskurs 2 har avslutats.
• Ny brandstation har tagits i bruk i Surte.

Byggsten 5: Mötesplatser
• Ale fritid försöker stimulera ungdomsgrupper, föräldra-

grupper och föreningar att öppna fler mötesplatser. 
• Kommunala musikskolan utvecklas till kulturskola med 

fler nya verksamheter.
• Kulturverksamheterna, Mötesplats ungdom samt lokala 

kulturutövare uppmärksammas och uppmuntras.
• Biblioteken är viktiga mötesplatser.
• Ale Vikingagård utvecklas till en mötesplats för att därige-

nom bevara en del av kommunens historiska kulturarv.
• Under sommaren har ungdomar med funktionshinder 

deltagit i sommarlovsverksamhet på Krokholmen.
• Kommunens badplats vid Surtesjön har rustats upp.
• Ale Arena ingår numera i Ale kommuns fastighetsbestånd.
• Byggnationen av idrottshallen i Bohus pågår och kommer 

att färdigställas i maj 2011.
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Verksamhetsperspektiv                         
 
Verksamhetsutveckling
• Kommunens förvaltningar arbetar med systematisk verk-

samhetsutveckling enligt Ales kvalitetstrappa. 
• Medborgarundersökningen 2010 har analyserats.
• Arbetet med servicedeklarationer har under 2009 och 

2010 resulterat i cirka 40 fastställda servicedeklarationer.
• Synpunktshantering är införd i hela organisationen.
• Förbättringsåtgärder med anledning av resultatet i Kom-

munkompassen 2009 genomförs.
• Jämförelsenätverket Västkust har 2009/2010 undersökt 

kommunens flyktingmottagning, näringslivsverksam-
het och stöd till föreningslivet. För närvarande pågår en 
utvärdering av arbetet i nätverket inför ställningstagande 
till nätverkets fortsatta arbete.

• Ett förslag till e-strategi och en handlingsplan för e-tjäns-
ter har tagits fram.

• Ale kommun kan nu erbjuda elektroniska kundfakturor 
och ta emot elektroniska leverantörsfakturor.

• Ledningsinformationssystemet Qlik View etapp 1 är 
infört. Etapp 2 avseende standardiserad uppföljningsrap-
port, och applikationer för elev och lokaluppgifter har 
avslutats.

• Införandet av WINST för elektroniska inköp är i princip klar. 

Personalpolitik
• Det omställningsarbete som startade 2009 för att anpassa 

verksamheterna till nya förutsättningar på grund av mål-
gruppsförändringar har delvis fortsatt även under 2010. 
Minskat elevunderlag inom grund- och gymnasieskolan 
har inneburit att utbildnings- och kulturnämnden samt 
barn- och ungdomsnämnden vidtagit åtgärder. Även vård- 
och omsorgsnämnden har bedrivit omställningsarbete 
bland personliga assistenter.

• Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidare-
anställda har ökat något, från 93,4 % till 93,8 %. 

• Andelen anställda med heltidsanställning har ökat från 
75,9 % till 76,2 %.

• Antalet tillsvidareanställda i kommunen uppgick  
2010 12 31 till 1 897 personer. Det är en minskning med 
17 personer sedan förra årsskiftet.

• Antalet årsarbetare, arbetad tid, har ökat från 1 790 årsar-
betare 2009 till 1 798 år 2010. Denna ökning inkluderar 
den stora satsningen på arbetsmarknadsåtgärder under 2010.

• Sjukfrånvaron bland de tillsvidareanställda fortsätter att 
minska och var under 2010 totalt 5,6 % vilket är 0,5 pro-
centenheter lägre än under 2009 och är den lägsta nivån 
som kommunen haft på 2000-talet.

• Personalomsättningen har varit på ungefär samma nivå 
2010 som 2009. Under året har 145 tillsvidareanställda 
personer slutat sin anställning i kommunen jämfört med 
142 personer 2009.

• Om några år beräknas kommunen stå inför omfattande 
rekryteringsbehov. Som stöd för rekryteringsarbetet har 
rutiner för rekryteringsprocessen förbättras och utvecklats.

• Ledarutvecklingsprogrammet genomfördes under 2009.

• Ett processinriktat utvecklingsarbete kring medarbetarska-
pet påbörjades 2010. Målsättningen med utvecklingsarbe-
tet är att öka medarbetarnas delaktighet och engagemang 
och att tydliggöra roller och ansvarsfördelning. 

• En lönekartläggning och löneanalys har genomförts i 
samband med löneöversynen 2010 som grund för arbetet 
med jämställda löner. En partgemensam arbetsgrupp har 
haft i uppdrag att ta fram förslag på hur en mer jämställd 
organisation ska uppnås. Gruppens arbete har resulterat i 
en handlingsplan för jämställda löner.
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Mål

Aleborna ska uppleva ett ökat inflytande på verksam-
heter och beslut i Ale (NII 41* år 2007, mål NII 50* år 
2010).
Målet har inte nåtts, då resultatet i 2010 års mätning blev 40.

Antalet besökare på ortsutvecklingsmöten ska öka 2009 
jämfört med 2008 och 2010 jämfört med 2009.
Målet har uppnåtts. Besöksantalet har från 2008 till 2009 
ökat med 40 besökare och från 2009 till 2010 ökat med 80 
besökare.

Utsläppen av koldioxid per invånare i Ale ska långsik-
tigt minska.
Följs upp i miljörapporten.

Utsläppen av växthusgaser från Ale kommuns verksam-
heter inklusive fordon ska minska. 
Följs upp i miljörapporten.

Elförbrukningen exklusive uppvärmning i lokaler som 
nyttjas av Ale kommun ska minska (kWh/kvm).
Målet har uppnåtts. Elförbrukningen minskade med 6 % 
mellan 2006–2010.

Energiförbrukningen i kommunägda lokaler ska 
minska (kWh/kvm).
Målet har uppnåtts. Energiförbrukningen för uppvärmning 
minskade med 8 % mellan 2006–2010.

Ohälsotalet i Ale ska sjunka (mäts för vuxna 16–64 år 
samt även särskilt för ungdomar 16–29 år).
Målet har uppnåtts. I flera år har ohälsotalen minskat både i 
Ale och i övriga landet. Ohälsotalet för 2010 var i Ale 28,9 
dagar och för hela Sverige 29,5 dagar.

Medborgarnas upplevelse av Ale kommun som en plats 
att bo och leva på ska förbättras (NRI 64* år 2007, mål 
NRI 75* år 2010).
Målet har inte nåtts, då resultatet i 2010 års mätning blev 59.

Antalet invånare i Ale kommun ska uppgå till minst  
28 750 år 2010.
Antalet invånare vid slutet av år 2010 uppgick till 27 442. 
Befolkningsprognosen har reviderats efter att det strategiska 

planen antogs. Årets ökning med 48 personer når inte upp 
till prognosen, en ökning med 72 personer.

Resandet med kollektivtrafik ska öka till 120 resor per 
invånare år 2010.
Målet är inte uppnått. Antalet resor per invånare uppgick  
till 115.

Kommunen ska särskilt verka för att minska arbetslös-
heten bland medborgare med utländsk bakgrund och 
långtidsarbetslösa med 20 % år 2010 jämfört med år 2008.
På grund av ändrat konjunkturläge har Ale kommun inte 
klarat att uppfylla dessa mål.

Målen i strategisk plan ska ses som övergripande 
mätbara indikatorer på förmågan hos nämnder och 
förvaltningar att arbeta i riktning mot Vision 2020 och i 
enlighet med generella perspektiv, byggstenar, verksam-
hetsperspektiv och budget. Målen har starka samband 
med god ekonomisk hushållning men täcker även in 
andra perspektiv i enlighet med de politiskt gjorda prio-
riteringarna.

Miljömålen redovisas under annan rubrik.

Arbetslöshet, utländsk bakgrund samt  
långtidsarbetslösa, antal personer

År Arbetslösa medborgare   Långtidsarbetslösa
 utländsk bakgrund

 Nov 2008 115 personer   74 personer 
Nov 2010 138 personer   111 personer

Antalet nyregistrerade företag ska öka 2009 jämfört 
med 2008 och 2010 jämfört med 2009.
Målet har uppnåtts. Under 2010 registrerades 290 företag 
i Ale. Motsvarande siffra 2009 var 173. Som företag har 
räknats bolagsformerna aktiebolag, handelsbolag samt kom-
manditbolag.

Företagarnas upplevelse av kommunens kontakter med 
näringsliv ska förbättras (första mätning 2009).
Nöjd-Kund-Index genomfördes första gången år 2009 och 
Ale redovisade ett genomsnittsvärde på 57. SKL, som denna 
gång är samordningsansvarig, har enligt uppgjord tidplan fått 
in underlaget för mätning nummer två vilken kommer att 
redovisas kommunvis i juni 2011. NKI-undersökningen har 
döpts om till Insikt och erbjuds samtliga kommuner i Sve-
rige. De områden som undersöks är bygglov, miljötillstånd, 
brandtillsyn, serveringstillstånd samt tillfällig markupplåtelse. 
Undersökningen bygger på ärenden som inkommit under 
2010 och fått myndighetsbeslut samma år. Rankningen mel-
lan kommunerna redovisas under hösten 2011.

Andelen elever i grundskolan som uppnått målet minst 
godkänt i samtliga ämnen ska öka (77,1 % år 2007, mål 
85 % år 2010).
Målet har inte uppnåtts då andelen elever i grundskolan som 
uppnått minst godkänt i samtliga ämnen minskat till 67,8 % 
2010.

Andelen elever i grundskolan med behörighet till 
gymnasieskolans nationella program ska öka  
(90,3 % år 2007, mål 93 % år 2010).
Målet har inte uppnåtts då andelen elever med behörighet 
minskat till 84,3 % 2010. I dessa siffror, som är hämtade ur 
Skolverkets officiella statistik, ingår samtliga skolor i kom-
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munen, men inte de 15 elever som klarade sin behörighet 
efter terminsslut. Andelen med behörighet till gymnasiet 
skulle med dessa 15 elever bli drygt 88 procent.

Andelen 20-åringar med grundläggande behörighet till 
universitet och högskola ska uppgå till minst 80 % år 2010. 
Målet har uppnåtts. Andelen elever vid Ale gymnasium 
som läsåret 2009/10 nådde grundläggande behörighet till 
högskolan var 81 %.

Gymnasiets programutbud ska uppnå minst 90 %  
förstahandssökande läsåret 2010/2011.
Målet har inte uppnåtts. Gymnasieskolans programutbud 
hade vid intagningen höstterminen 2010 88,9 % första-
handssökande.

Minst 75 % av dem som gått igenom kommunal vux-
enutbildning ska gå vidare till högre utbildning eller 
arbete inom 12 månader.
Målet har uppnåtts. Mätningen visar att 79 % av dem som 
genomgått studier i den kommunala vuxenutbildningen har 
arbete eller studerar vidare.

Andelen i hemtjänsten tillgänglig vård- och omsorgstid 
för brukare i förhållande till total arbetstid ska uppgå 
till minst 65 % år 2010.
Målet har uppnåtts. En kartläggning av kringtiden visar att 
andelen i hemtjänst tillgänglig vård- och omsorgstid i förhål-
lande till total arbetstid uppgick till 65–68 %. 

Väntetiden från ansökan om plats på äldreboende till 
erhållen plats ska uppgå till högst 20 dagar i genom-
snitt.
Målet kan inte mätas med nuvarande verksamhetssystem.

Andelen hushåll med försörjningsstöd ska minska 2009 
jämfört med 2008 och 2010 jämfört med 2009.
Målet har inte uppnåtts. Antal hushåll med försörjningsstöd 
vid något tillfälle under året var 450 (2008), 577 (2009) och 
738 (2010).

Antalet mötesplatser för ungdomar som hålls öppna 
med hjälp av frivilligkrafter ska öka till minst fem år 2010.
Målet har uppnåtts. Under åren 2009–2010 har antalet mö-
tesplatser som hålls öppna med hjälp av frivilligkrafter ökat. 
Med föräldrars insatser hålls nu fritidsgårdar i Hålanda och 
Skepplanda öppna, det drivs caféverksamhet i fotbollsklub-
barnas klubbstugor och hos ridklubben. 

Antalet föreningsaktiviteter per person (ungdom 7–20 
år) ska öka 2009 jämfört med 2008 och 2010 jämfört 
med 2009.
Antalet föreningsmedlemmar i åldergruppen 7–20 år har 
uppmätts till 5 818 (2008), 4 753 (2009) och 5 259 (2010). 
Under samma period har antalet i åldersgruppen 7–20 år 
minskat i kommunen och den största ökningen har skett i de 
äldre grupperna där också föreningsaktiviteter är som högst.

Antalet besökare på Ale Vikingagård ska öka med 
minst 20 % år 2010 jämfört med 2008.
Målet har uppnåtts. Antalet besökare på Ale Vikingagård har 
ökat med 20 % 2010 (8 627 besökare) jämfört med 2008  
(7 200 besökare).

Alebornas upplevelse av kommunens verksamheter ska 
förbättras (NMI 54* år 2007, mål NMI 62* år 2010).
Målet har inte nåtts, då resultatet i 2010 års mätning blev 52.

Kommunen ska uppnå minst 600 poäng i Kommun-
kompassen vid mätning under 2009.
Målet har inte nåtts, då mätningen gav Ale 542 poäng. 
Resultatet är ändå mycket bra, då ökningen i poäng från 
2006 (78,5) är bland de högsta en kommun fått mellan två 
mätningar.

Antalet e-tjänster ska öka med minst fyra per år 2009–2010.
Under året har ingen vidareutveckling skett avseende antalet 
e-tjänster mot bakgrund av att en satsning har gjorts på att 
byta publiceringsverktyg och webbplats för Ales officiella 
webbplats. I samband med detta har befintliga e-tjänster flyt-
tats över och anpassat till ny design och layout, samtidigt har 
ett arbete påbörjats med att bygga upp en ny teknisk platt-
form ”portalplattform” baserad på det verktyg som valts 
för den nya webbplatsen. Parallellt med detta arbete har ett 
nytt projekt startat med en organisation som bygger på att 
verksamheten tillsammans med IT ska skapa förutsättningar 
för nya e-tjänster baserat på det behov som finns utifrån ett 
verksamhetsperspektiv.

Sjukfrånvaron i Ale kommuns organisation ska minska 
med 1,5 procentenheter år 2010 jämfört med 2008.
Målet har inte uppnåtts. Den totala sjukfrånvaron bland 
tillsvidare anställda var 5,6 % 2010 och 6,8 % 2008. 

Medarbetarnas upplevelse av arbetstillfredsställelse och 
trivsel ska öka (mäts 2009).
Målet har uppnåtts. I ett kommunövergripande perspektiv 
visar medarbetarenkäten att medarbetarnas upplevelse av 
arbetstillfredsställelse och trivsel är mer positiv 2009 än den 
var 2007. Det ska noteras att resultat redan 2007 genomgå-
ende låg på en hög nivå.

Medarbetarnas upplevelse av ledarskapet i Ale kom-
mun ska öka (mäts 2009).
Målet har uppnåtts. Medarbetarenkäten innehåller ett antal 
frågor kring ledarskapet. På de flesta av dessa ger medarbe-
tarna en mer positiv bild av ledarskapet 2009 än de gjorde 2007.

* Mäts i SCB:s medborgarundersökning (NMI = Nöjd-Med-
borgar-Index, NRI =Nöjd-Region-Index,  
NII =Inflytandeindex)
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Kommunens förvaltningsberättelse

Kommunens budget
I den av fullmäktige antagna budgeten för år 2010 sattes 
årets resultat till 15 Mkr. I budgeten reserverades dessutom 
10 Mkr för framtida pensionskostnader. Enligt gällande lag-
stiftning skall en sådan reservering inte minska årets resultat 
utan istället överföras till eget kapital. Ur denna synvinkel är 
således kommunens budgeterade resultat 25 Mkr. 

Årets resultat bättre än budget
Årets resultat 64,1 Mkr är 39,1 Mkr bättre än det budge-
terade resultatet. 2009 års resultat uppgick till 35,2 Mkr. 
Kommunens bättre resultat i förhållande till budget kan till 
största delen tillskrivas förbättrade skatteintäkter, låga finan-
siella kostnader samt försäljningsintäkter från fastigheter och 
exploateringar.

Skatteintäkter bättre än budgeterat 
Skatteintäkterna i bokslutet baseras på SKL:s prognos 10:80. 
Den kommunala fastighetsavgiften har baserats på prog-
nosen för 2010 i SKL:s cirkulär 11:02. Skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår till 1 260,4 Mkr vilket är 13,6 
Mkr bättre än vad som beräknades i budget 2010. I förhål-

lande till föregående år är det en ökning på 56,5 Mkr (39,7 
Mkr), vilket motsvarar 4,7 % (3,4 %). I denna ökning ingår 
det tillfälliga konjunkturstödet på 26,7 Mkr, vilket innebär 
att ökningen 2010 inklusive fastighetsavgiften endast är 29,8 
Mkr, knappt 2,5 %. Beloppen inom parentes avser förhål-
landena i föregående års bokslut och ger en tydlig bild av 
uppbromsningen i ekonomin. 

I nedanstående tabell visas utvecklingen av kommunal-
skatten inklusive skatteutjämningen de senaste åren. Här ser 
man tydligt att åren 2005–2008 hade vi en skatteintäktsök-
ning på 5,5 %–6,9 % per år medan åren 2009–2012 endast 
ger en ökning på 1 %–3 % inkluderat en skattehöjning på 30 
öre 2009–2011. I 2010 års stapel ingår det tillfälliga kon-
junkturstödet. Från och med 2007 redovisas den återsökta 
momsen under nämnderna och ingår således inte under 
skatteintäkter och statsbidrag.
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Sammanfattning
Årets resultat är 64,1 Mkr och är betydligt högre än 
föregående års resultat på 35,2 Mkr. Årets budgete-
rade resultat är 25 Mkr. 2010 års bokslut visar således 
ett resultat som är 39,1 Mkr bättre än budget. I årets 
resultat finns realisationsvinster från exploateringsfas-
tigheter och anläggningstillgångar på 8,8 Mkr. Under 
året har skatteprognoserna förbättrats och ger nu en 
positiv avvikelse mot budget på 13,6 Mkr. Även i år är 
kommunens finansiella nettokostnader låga och ger en 
budgetavvikelse på drygt 13 Mkr, främst beroende på att 
den långsiktiga låneskulden minskat ytterligare och en 
extremt låg räntenivå. Nettokostnadsandelen exklusive 
pensionsreservationen uppgår till 94,9 %. 

Enligt lagstadgade redovisningsprinciper bokförs inte 
hela pensionsskulden. Pensionsförmåner intjänade före 
1998 visas endast som ansvarsförbindelse och påverkar 
ej resultat och eget kapital. Denna, ej bokförda pen-
sionsskuld, minskade under året med 19,7 Mkr till 548,2 
Mkr. Detta i kombination med årets resultat medför att 
ansvarsförbindelsen härmed ryms i kommunens egna 
kapital som nu uppgår till 614,8 Mkr. 

Årets nettoinvesteringar blev 121,9 Mkr, vilket är 23,5 
Mkr mindre än budgeterat. Detta beror till största delen 
på en tidsmässig förskjutning av vissa projekt. Investe-
ringarna har kunnat direktfinansieras med skattemedel 
och likvida medel. 

Kommunens långfristiga låneskuld har under året 
minskat med 36 Mkr och uppgår nu till 26 Mkr. På 
grund av den kraftigt försämrade skatteutfallet 2009 
har emellertid kommunen en stor skatteskuld till staten, 
motsvarande 32,4 Mkr att betala i januari år 2011.

Sänkta arbetsgivaravgifter 
Den 25 november 2010 beslutade AFA:s styrelse att pre-
mierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgifts-
befrielseförsäkring sänks för innevarande år (2010). Änd-
ringen är -0,52 % på lönesumman och motsvarar 3,1 Mkr 
för Ale kommun. De faktiska arbetsgivaravgifterna uppgår 
därmed för 2010 till 38,56 %. Det interna PO-pålägget har 
varit 39,2 % under året men mellanskillnaden tillsammans 
med budgeten för pensionsutbetalningar har ändå  inte fullt 
ut räckt för att finansiera ökade kostnader för pensioner. 

Fortsatt lågt finansnetto
Enligt strategisk plan får låneskulden vid årsskiftet 2010/11 
högst uppgå till 250 Mkr. Sedan 2004, då den långfristiga lå-
neskulden uppgick till 225 Mkr, har skulden successivt mins-
kat. Den långfristiga låneskulden har under 2010 minskat 
med ytterligare 36 Mkr och uppgår nu till 26 Mkr. Detta har 
varit möjligt på grund av flera faktorer. Den första faktorn 
är att budgeterade överskott för framtida pensionskostnader 
”återlånats” för att minska de externa lånen. Någon ränta 
på ”återlånade pensionsmedel” beräknas inte. Den andra 
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faktorn är att kommunen på grund av de kraftigt försämrade 
skatteprognoserna 2009 nu har en skuld till staten på cirka 
32 Mkr som uppstått genom att de preliminära utbetalning-
arna är baserade på en betydligt högre prognos. Den tredje 
faktorn är att investeringarna under ett antal år inte skett i 
den takt som budgeterats, vilket gett ett likviditetsmässigt 
överskott och därmed minskat lånebehovet. De positiva 
resultaten under åren 2005–2010 har därmed används till att 
amortera låneskulden.

Årets finansiella kostnader, räntekostnader på upptagna 
lån och ränta på pensionsskulden uppgår till 2,3 Mkr. Det är 
3,6 Mkr lägre än föregående år och betydligt lägre än budge-
ten på 15 Mkr. Budgeten är beräknad efter den maximerade 
lånevolymen och på en mer långsiktig räntenivå. Räntenivån 
har varit extremt låg i år men detta har inte påverkat Ale 
kommun i så stor omfattning på grund av att de återstående 
lånen har haft bunden ränta. Lånen är tagna hos Kommun-
invest i Sverige AB och Swedbank. Den genomsnittliga rän-
tekostnaden för lånen har under året varit 3,73 % (3,43 %) 
och den genomsnittliga årslåneskulden 37,3 Mkr. Samtliga 
lån har nu bunden ränta och inga lån kommer att förfalla till 
betalning under 2011. Däremot kommer nya lån att behövas 
när skatteskulden betalas i januari 2011 samt ytterligare lån 
när den omfattande investeringsbudgeten genomförs.

De finansiella intäkterna uppgår till 1,6 Mkr (2,7 Mkr), 
De finansiella intäkterna är lägre i år beroende på låg ränta 
men också på att 2009 års finansiella intäkter även innehöll 
1,5 Mkr i aviserad återbetalning från SKL. Utbetalningen 
gjordes först under 2010. De finansiella intäkterna för 2010 
innehåller också en borgensavgift från AB Alebyggen på  
0,6 Mkr. 

Nettokostnaderna ökade med 2,6 %
Med nettokostnader menas samtliga driftkostnader efter 
avdrag för avgifter och ersättningar samt specialdestinerade 
statsbidrag. Årets nettokostnader, efter justering för interna 
kapitalkostnader och avskrivningar, uppgår till 1 195,6 Mkr, 
vilket är en ökning med 30,1 Mkr eller 2,6 %. Motsvarande 
siffror 2009 var 39 Mkr och 3,5 %. Det har således skett en 
uppbromsning av nettokostnadsökningen vilket också är 
nödvändigt med tanke på den framtida skatteunderlagsut-
vecklingen.

Verksamhetens intäkter uppgår till 347,8 Mkr. Det är en 
ökning med 8,5 % från år 2009. Erhållna bidrag från staten 
för marksanering svarar för en mycket stor del av verksam-
hetens intäkter, 71,6 Mkr år 2010,  66,0 Mkr år 2009 och 5,3 
Mkr år 2008. De totala intäkterna från taxor, avgifter och 
ersättningar är något lägre 2010 än 2009. Detta beror på att 
ersättningen från MSB på 4,5 Mkr för skogsbranden i Nö-
dinge höjer nivån 2009. Beträffande försäljning av verksam-
het fortsätter trenden att allt mindre verksamhet nyttjas av 
andra kommuners invånare. Under övrigt finns försäljning 
av anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter för  
8,8 Mkr. Exempel på detta är Älvskolan, Vimmersjöområdet 
och Rödjans väg.

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar har ökat 
till 1 493,9 från 1 437,4 Mkr år 2009, vilket motsvarar 3,9 %. 

Verksamhetens kostnader 2008–2010

Verksamhetens intäkter 2008–2010

Kommunens intäkter 2010,  
1 608 Mkr exklusive finansnetto

Kommunens kostnader 2010,  
1 544 Mkr inklusive avskrivningar 
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Den största ökningen, 6,9 %, ligger på köp av verk- 
samheter om man exkluderar delbetalningen 2009 på  
15 Mkr avseende trafikplatsen vid Stora Viken. Kostnader 
för marksanering, ersättningarna för skola till andra kommu-
ner och friskolor samt köpt vård och boende har ökat. Vård- 
och omsorgsnämnden har ökade kostnader med 8,9 Mkr. 

Personalkostnaderna har ökat med 4,7 %. Inom perso-
nalkostnader redovisas även kostnader för pensionsutbe-
talningar och pensionsskuldsökning. Det är en stor skillnad 
på personalkostnadsökning mellan nämnderna. Vård- och 
omsorgsnämnden har även här en stor ökning medan utbild-
ningsnämnderna har minskat sina personalkostnader. Årets 
stora satsning på arbetsmarknadsåtgärder och feriearbeten 
har ökat personalkostnaderna under kommunstyrelsen.

Under bidrag och transfereringar har försörjningsstödet 
ökat med 1 Mkr och kollektivtrafiken med cirka 3,5 Mkr.
 
Pensionskostnader
Pensionsutbetalningarna ökar nu för varje år och består till 
största delen av utbetalningar som finns i ansvarsförbindel-
sen för pensioner intjänade före 1998. Framöver ökar emel-
lertid utbetalningarna även från tiden efter 1998 och även 
den avgiftsbestämda ålderspensionen. Premierna till SPP 
har ännu inte helt samordnats enligt det nya avtalet vilket 
medför att premierna till SPP kan fortsätta att ligga på en 
hög nivå de kommande åren, trots att inte några ytterligare 
personer kommer att försäkras via detta system. 

Prognosen för kommunens årliga pensionskostnader 
de kommande åren ser ut enligt nedanstående diagram. 
Prognosen för pensionsutbetalningarna har påverkats av 
antagandena för den så kallade ”bromsen”, vilken håller 
tillbaka kostnadsökningen 2010 men sedan ökar kostnaderna 
de kommande åren. 2010 ingår även en skuldbokning för 
avgående förtroendevaldas pension. 

öka 2011 igen. Enligt prognosen kan man dock utläsa att 
kulmen verkar nås under 2011 och att pensionsutbetalning-
arna från de förmåner som finns i ansvarsförbindelsen sakta 
krymper denna. Ansvarsförbindelsen har ej resultatförts, 
vilket är i enlighet med gällande redovisningsprinciper. 

Avsättningen för pensionsskulden, intjänad efter 1998, 
har däremot att ökat med 8,9 Mkr år 2010. I år har en pen-
sionsskuldberäkning för förtroendevalda beräknats och detta 
har bidragit till ökningen 2010. Årets avsättningar inklusive 
löneskatt framgår av noterna till balansräkningen och kan 
jämföras med föregående år.

I budget 2010 finns 10 Mkr reserverade för att möta 
framtida pensionskostnader. Dessa medel reserveras i eget 
kapital. I tidigare bokslut har 30 Mkr (år 2006), 22,9 Mkr (år 
2007), 25,0 Mkr (år 2008) och 10,0 Mkr (år 2009) reserverats 
i det egna kapitalet för framtida pensionskostnader. Sam-
mantaget har nu 97,9 Mkr reserverats men kommunen har 
inte gjort några finansiella placeringar avseende pensions-
medel utan använder istället avsatta medel för att minska 
den externa låneskulden. Under året har en amortering på 
den externa låneskulden gjorts med 36 Mkr. Kommunens 
kostnader för pensionsutbetalningar och förändrad pen-
sionsskuld kommer att fortsätta att öka de kommande åren 
och avsikten är att de minskade räntekostnaderna skall skapa 
ett budgetmässigt utrymme för detta.  

Avsättning till deponi
2003 gjordes en avsättning på 8,9 Mkr för avslutningsarbe-
ten vid Sörmossens avfallsupplag. När Länsstyrelsen 2007 
lämnade det slutliga godkännandet av avslutningsplanen 
ställdes krav på omhändertagande av deponigas. Med 
den stora mängd av transporter som avslutningsarbetena 
leder till kommer det att krävas omasfaltering av vägen till 
deponin. Detta tillsammans med den kraftiga kostnads-
utvecklingen inom entreprenörsbranschen medförde att 
avsättningen i bokslutet 2007 ökades med 4,7 Mkr för ovan 
nämnda åtgärder. 

BanaVäg i Väst projektet har under 2008–2010 lämnat 
lätt förorenade massor för modulering av Sörmossen och 
av den erhållna ersättningen har 4 Mkr år 2008 och 4,2 Mkr 
år 2009 överförts till skattekollektivet. Sörmossens avfalls-
deponi stängdes vid årsskiftet 2008/2009. Under arbetets 
gång har metodiken, som var grunden för ursprungsberäk-
ningarna, bytts och istället för att använda lera som tätskikt 
används bentonitmatta. I och med den förändrade metoden 
frigjordes deponiutrymme till ett värde av cirka 7 Mkr i stäl-
let för en intäkt för lera på cirka 350 tkr. 

Pensionsskuld inkl löneskatt, belopp i Mkr

 2007

42,5
554,5
597,0
7 170

Avsättning till pensionsskuld
Ansvarsförbindelse
Summa pensionsskuld
Antal individer, enl KPA

 2008

35,5
559,1
594,6
7 539

 2009

42,4
567,9
610,3
7 506

 2010

51,3
548,2
599,5
8 096

Pensionsskulden
Pensionsskuldberäkningarna har baserats på uppgifter från 
KPA enligt pensionsavtalet KAP-KL. Beräkningarna har 
gjorts enligt den rekommenderade modellen RIPS 07 med 
antaganden om livslängd och ränta. 

Ansvarsförbindelsen för pensionsförmåner intjänade före 
1998 har minskat med -19,7 Mkr. Detta förklaras till viss del 
av den så kallade bromsen, som har slagit till på grund av att 
det allmänna pensionssystemet är underfinansierat. Detta är 
en tillfällig sänkning och ansvarsförbindelsen beräknas att 
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Nya krav från GRYAAB kommer med stor sannolik-
het innebära att en reningsanläggning för lakvatten måste 
byggas på Sörmossen. Det är i dagsläget omöjligt att veta 
hur stor denna kostnad blir, då det inte nu är klart vilka krav 
som kommer att ställas på en sådan anläggning och vilken 
reningsmetodik som kommer att krävas. Det kan variera från 
en enklare reningsanläggning för 2–3 Mkr till en mer avan-
cerad anläggning för minst 15–20 Mkr. I 2009 års bokslut 
avsattes därför ytterligare 9,1 Mkr som till stor del kom från 
ersättning från BanaVäg i Västprojektet för lämnade massor. 
Under 2010 uppgår överskottet för ersättning för lämnade 
massor till 7,9 Mkr och även dessa reserveras för kommande 
kostnader för byggande av en anläggning för lakvattenre-
ning. Härmed har sammanlagt 30,6 Mkr avsatts för avslut-
ningskostnader för Sörmossens avfallsupplag, varvid 11,3 
Mkr har förbrukats. 

Ett positivt resultat ökar det egna kapitalet
Årets resultat på 64,1 Mkr ökar det egna kapitalet till 614,8 
Mkr. Detta bör ställas i relation till att ansvarsförbindelsen 
avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 uppgår till 
548,2 Mkr. Ansvarsförbindelsen kan nu för första gången 
rymmas inom balansräkningen. 

Nettokostnadsandelen 94,9 %
Förhållandet mellan nettokostnaderna inklusive finansnettot 
och skatteintäkter/generella statsbidrag visar hur stor del av 
skatteintäkter/generella statsbidrag som åtgår för att täcka 
den löpande driften. Årets nettokostnadsandel blev 94,9 % 
vilket är betydligt lägre än föregående års 97,1 %. 

Exploateringsfastigheter
Det bokförda värdet av kommunens exploateringsfastigheter 
har totalt minskat något under året. Kommunens bundna 
medel i BanaVäg i Väst projektet har minskat från 16,6 Mkr 
i bokslut 2009 till 6,0 Mkr i bokslut 2010 beroende på att 
Trafikverket betalat ersättning till kommunen för inlösta 
fastigheter. Det bokförda värdet avseende övriga exploate-
ringar har däremot ökat från 25,4 Mkr till 32,3 Mkr till viss 
del beroende på att 5,9 Mkr av intäkter från exploaterings-
områden har resultatförts 2010. 

 Betalningsberedskapen på kort och lång sikt
Kommunkoncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet 
till 74,6 Mkr, vilket är 86,6 Mkr sämre än föregående år. Av 
likviditeten avser 27,6 Mkr kommunens bolag. Kommunen 
och dess bolag har en checkräkningslimit på 30 Mkr vilken 
ej behövt nyttjas. Amorteringar på 36 Mkr av de långfristiga 
skulderna och stora investeringsutgifter har medfört att 
likviditeten minskat. Under 2010 har dessutom det tillfäl-
ligt konjunkturstödet på 26,7 Mkr som staten betalade ut i 
december 2009 förbrukats. En ytterligare bidragande orsak 
är kommunens stora kundfordran på Trafikverket (35,8 Mkr) 
vid årsskiftet. Denna fordran har betalats i januari 2011. 
Kommunens sänkta likviditet innebär att 30 Mkr kommer 
att lånas i januari 2011 när 32 Mkr av de för höga prelimi-
närskatteutbetalningarna för 2009 skall återbetalas. 

Kassalikviditeten, omsättningstillgångar, exklusive exploa-
teringsfastigheter, i relation till korta skulder, uppgår till  
65 % och är betydligt lägre än föregående års 76 %. Solidi-
teten, som mäts genom att ställa eget kapital i relation till 
totala tillgångar har däremot stärkts till 60,8 % mot före-
gående års 55,8 %. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen 
för pensioner är kommunens soliditet 6,6 % mot förra årets 
negativa -1,7 % . 

Omfattande i investeringar
Årets beviljade investeringsanslag, inklusive ombudgetering-
ar från 2009 är 145,4 Mkr. Nettoinvesteringarna under året 
uppgick till 121,9 Mkr vilket är den högsta investeringsvoly-
men under den senaste 10-årsperioden. Större investeringar 
under året har skett i idrottshall i Bohus, busstorg (rese-
centrum) i Älvängen, ny förskola i Nödinge, markförvärv 
Nol och Skepplanda, tillgänglighetsanpassning, utbyggnad 
av gång- och cykelvägar, datorer till grundskolan, IT-inves-
teringar, VA-investeringar, ombyggnad och utrustning till 
räddningstjänsten, fordonsbyten inom parkenheten, damm-
säkerhet, förbättringsåtgärder på skolgårdar och badplatser, 
energibesparingsåtgärder, upprustning och utrustning Ale 
gymnasium mm. I förhållande till budget finns de största 
försenade projekten inom affärsverksamheten motsvarande 
drygt 10 Mkr. För de investeringar som senarelagts finns öns-
kemål om att dessa investeringsanslag skall överföras till 2011. 

Nettoinvesteringar

Förorenad mark
Kommunen erhåller statliga bidrag för att genomföra sane-
ring av förorenad mark vid Surte glasbruk, Bohus varv och 
Surte 2:38 (före detta Tidermans utfyllnadsområde). Det 
minsta projektet, Surte glasbruk på drygt 22 Mkr, slutfördes 
år 2009. Saneringen av Bohus varv, med en total budget 
på 136 Mkr, är i sitt slutskede. Urschaktning av förorenade 
massor har pågått från maj till december 2010. Återfyllnad 
av godkända massor har skett successivt och beräknas vara 
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Balanskravet – ett minimikrav
Balanskravet, som gäller från och med år 2000, innebär att 
Årets resultat, med avdrag för realisationsvinster, skall vara 
större än noll kronor. Ale kommun har samtliga år uppfyllt 
balanskravet. Årets resultat på 64,1 Mkr med avdrag på cirka 
8,8 Mkr i realisationsvinster ger ett resultat på 55,3 Mkr som 
med god marginal uppfyller balanskravet. 

klart i februari 2011. Projektets budget kommer att hållas. 
För Surte 2:38 beslutade Naturvårdsverket 2010-12-16 att 
kommunen får 127,3 Mkr i statliga bidrag för saneringsåt-
gärder, vilket blir totalt 137,7 Mkr tillsammans med tidigare 
beslut om 10,4 Mkr avseende utredningsfasen (projektering, 
upphandling med mera). Saneringen av Surte 2:38 beräknas 
slutförd på hösten 2012. Sammantaget erhåller Ale kommun 
cirka 286 Mkr i statligt bidrag och kommunens egen insats, 
inklusive eget arbete, ska svara för cirka 10 Mkr för de tre 
projekten. 

Kommunen har stora borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden är stora och aktuell skuld 
uppgår vid årsskiftet till 625,6 Mkr. I förhållande till föregå-
ende årsskifte är det en minskning med 16,7 Mkr. Kommu-
nens åtagande gentemot AB Alebyggen är det största och 
uppgår till 622,1 Mkr. Generell borgen till AB Alebyggen är 
beviljad upp till 700 Mkr 

Kommunfullmäktige har under 2009 tillstyrkt en bor-
gensansökan från Renova avseende ytterligare en förbrän-
ningslinje i Sävenäs. Borgensåtagandet för Ale kommun 
uppskattas till totalt 11,2 Mkr och avvecklas successivt fram 
till 2030. Kommunen har ännu inte tecknat denna bor-
gensförbindelse varför denna post inte ingår i kommunens 
borgensåtagande 2010-12-31. 

Avstämning av kommunens ekonomiska mål 
Ale kommun har följande ekonomiska mål:

1. Nettokostnadsandelen ska över tiden inte överstiga 
98 %. Årets nettokostnadsandel är 94,9 %.
2. Investeringarna ska direktfinansieras med skat-
temedel. Årets nettoinvesteringar uppgick till 121,9 Mkr 
och ryms inte fullt ut inom årets avskrivningar på 49,5 
Mkr och årets resultat på 64,1 Mkr. Återstående belopp på 
8,3 Mkr har kunnat täckas av likvida medel.
3. Återbetalning av låneskulden ska påbörjas och 
kommunens låneskuld får vid årsskiftet 2010/2011 
uppgå till högst 250 Mkr. Låneskulden har amorterats 
med 36 Mkr under året och uppgår nu till 26 Mkr. Kom-
munen har emellertid en skuld för de preliminära skatte-
utbetalningarna 2009 på cirka 32 Mkr. Kommunens totala 
skulder och avsättningar inklusive ej bokförd pensions-
skuld uppgår till 945,2 Mkr och har under året minskat 
med 58,4 Mkr.
4. Av kommunens lånestock ska 60 % ha en längre 
räntebindningstid än 6 månader. Hela kommunens 
låneskuld på 26 Mkr har bunden ränta på återstående 
lånetiden eftersom samtliga lån med rörlig ränta kunnat 
avslutas. Återstående låneskuld förfaller till betalning år 
2012. Vid årsskiftet hade således 100 % av kommunens 
lånestock en räntebindningstid längre än 6 månader.
5. Soliditeten ska uppgå till lägst 40 %. Soliditeten upp-
går nu till 60,8 %. Även inklusive ansvarsförbindelsen för 
ej bokförd pensionsskuld är nu soliditeten positiv, 6,6 %. 
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God ekonomisk hushållning
Balanskravet är ett minimikrav och kravet i kommunalla-
gen på god ekonomisk hushållning sträcker sig längre. Det 
är inte bara det ekonomiska resultatet i resultaträkningen 
som ska uppfyllas utan värdet på kommunens tillgångar 
ska bevaras, resursinsatser i förhållande till utförda presta-
tioner ska mätas och kvaliteten på verksamheten värderas. 
Nämndernas ekonomiska resultat ställt i förhållande till 
verksamhetsmåtten ger följande aspekter på begreppet god 
ekonomisk hushållning:

Barn- och ungdomsnämndens verksamhet har även det-
ta år präglats av anpassning till minskade elevtal och ökat 
behov av förskoleplatser. De åtgärder som genomfördes 
under 2009, fortsatte även under början av 2010 och i slutet 
av året hade det ekonomiska läget stabiliserat sig. Mycket 
kraft har lagts på effektiviseringar och organisationsutveck-
ling för att klara de förändrade behoven. Trycket mot för-
skolan har varit stort men situationen har i stort sett kunnat 
lösas med platserbjudande inom fyra månader. För att klara 
de ekonomiska ramarna ökades antalet barn per avdelning 
i förskolan, vilket innebar att utbyggnadsbehovet minskade 
tillfälligt. De extra pengar som fanns för barn i behov av 
särskilt stöd samt andra satsningar i den här målgruppen 
har inneburit fler vuxna per barn.

Den totala personalvolymen mätt i antalet årsarbetare 
har minskat och även personalomsättningen har varit lägre 
de senaste åren. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska.

Betygsutvecklingen fortsätter att oroa. Stora satsningar 
har gjorts på pedagogiskt utvecklings- och samverkansar-
bete. Trots satsningarna nås inte målen år 2010. 

Nämnden har under 2009–2010 vidtagit kraftfulla insat-
ser för att anpassa verksamheten efter barn och elevantal. 
Detta gäller för personalvolym, lokaler och pedagogiskt 
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utvecklings- och samverkansarbete. Detta arbete måste fort-
sätta och samtidigt är uppdraget tydligt att elevernas resultat 
måste förbättras.

Ale fritids arbete med att stimulera olika ungdomsgrup-
per, föräldragrupper och föreningar har inneburit fler mötes-
platser för ungdomar.

För Ales del kan konstateras att kostnaderna per elev 
2009 (senast tillgängliga) ligger över regionmitten för grund-
skolan medan kostnaden per inskrivet barn inom förskola 
och skolbarnsomsorg ligger under medelvärdet för regio-
nen. Observera att kostnaden per barn inte är beräknat per 
heltidsbarn. Rensat från kostnadsutjämningens strukturella 
avvikelser ligger grundskolan under standarkostnaden för 
riket. Barnomsorgen ligger på samma nivå som standard-
kostnaden för riket.

Vård- och omsorgsnämnden visar ett underskott på netto 
-15,1 Mkr. Kommunledningen och kommunstyrelsens pre-
sidium har under året haft täta kontakter med såväl förvalt-
ningsledning som den politiska ledningen för nämnden.

Den kraftiga ökningen av antalet utförda hemvårdstim-
mar 2009 har fortsatt i alla hemvårdsområden 2010. Det är 
också en fortsatt ökning av ärenden inom korttidsplatser och 
dagverksamhet för dementa. Beläggningen på kommunens 
särskilda boenden har under 2010 varit 97 % vilket måste 
ses som mycket högt. Antal personer med beviljat beslut 
om särskilt boende har ökat samtidigt som omsättningen på 
lediga platser varit låg vilket lett till att det har funnits en kö 
till särskilda boenden. Detta innebär att nämnden ej kunnat 
verkställa beviljade beslut i tid vilket i sin tur kan innebära 
kostnader för sanktionsavgifter. För att tillgodose behov 
av tillfälligt boende har platser köpts från annan kommun. 
I 2009 års jämförelse med regionen ligger äldreomsorgens 
kostnader under genomsnittet. Rensat från kostnadsutjäm-
ningens strukturella avvikelser ligger dock äldreomsorgen 
2009 på ungefär samma nivå som standardkostnaden för 
hela riket.

Funktionshinderenheten har under året genomfört en 
rad förändringar i boenden och daglig verksamhet. Antalet 
ärenden inom personlig assistens och behovet av stödfor-
men Boendestöd har ökat.

Situationen inom hela individ- och familjeomsorgen 
måste uppmärksammas. Antalet ärenden på missbruksen-
heten har ökat mycket kraftigt de senaste åren och behoven 
av köpt vård och boende har ökat. Detta har inneburit en 
kraftig kostnadsökning. Försörjningsstödet till personer med 
psykisk/fysisk ohälsa och/eller social problematik har ökat 
under 2010. Totala kostnaden för försörjningsstöd har ökat 
med cirka 1 Mkr och uppgår nu till  
20,4 Mkr. Antalet anmälningar angående ungdomar har 
minskat men anmälningarna har blivit allvarligare till sin 
karaktär och krävt ett antal längre placeringar på institution. 

IFO har utvecklat sitt samarbete med AME, Lärcentrum, 
Arbetsförmedlingen och FINSAM för att få ut försörjnings-
stödtagare i arbete/sysselsättning. Brattås stödboende, ett 
boende i egen regi startade i juli med utökad behandling i 
öppenvård. Familjehemsenheten har omorganiserats för att 

uppnå större kostnadseffektivitet och kvalitet. Arbetet enligt 
SSPF-modellen har fortsatt. Individ- och familjeomsorgens 
kostnad per invånare ligger näst högst i regionen. Rensat 
från kostnadsutjämningssystemets strukturella avvikelser lig-
ger individ- och familjeomsorgen 25 % över standardkostna-
den för riket 2009. Omvandlat i pengar motsvarar detta cirka 
25 Mkr. Detta är inte någon ny situation men utvecklingen 
har förstärkts under 2010. 

Antal tillsvidareanställda inom hela nämndens verksam-
hetsområde har ökat från 662 till 678 jämfört med 2009. 
Detta beror på det ökande antalet hemtjänsttimmar, nya 
boenden inom missbruk och för personer med funktions-
nedsättningar. Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka. Från att 
ha varit 11,0 % för tillsvidareanställda 2006 är sjukfrånvaron 
nu nere på 6,2 % vid utgången av 2010. 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet baseras i 
mycket hög grad på biståndsbedömning. Verksamheterna 
inom nämndens ansvarsområde har påverkats av en kraftig 
behovsökning inom såväl äldreomsorg som individ- och 
familjeomsorg. Årets ekonomiska resultat är oroande främst 
beträffande IFO:s verksamhet och det kräver en djupare 
analys av varför situationen i Ale är sådan. 

Utbildnings- och kulturnämnden har under en följd av 
år visat ekonomiska underskott. Ett omfattande omställ-
ningsarbete har pågått och visar nu att detta gett effekt i det 
ekonomiska resultatet. Målet att andelen elever med grund-
läggande behörighet till högskolan ska uppgå till minst 80 % 
har uppnåtts. Tyvärr har trenden med sjunkande elevtal på 
Ale gymnasium och alltfler elever som väljer skola i annan 
kommun eller friskola inte brutits. Ale gymnasium måste 
förändras för att möta konkurrenssituationen i regionen, ny 
gymnasieskola samt minskande elevkullar. Omställningen 
påverkar både organisation och programutbud.

Vuxenutbildningen i Ale har genomfört kurser på SFI-
nivå samt på grundläggande- och gymnasial nivå. Under året 
har Ale kommuns invånare även haft tillgång till ett stort an-
tal gymnasiala yrkesutbildningar genom samarbetsavtal inom 
Göteborgsregionen. Utökningen har möjliggjorts genom 
ökat statsbidrag.

Under 2010 har antalet arrangemang i byggnaden Ale 
gymnasium ökat och därmed har byggnadens funktion som 
mötesplats utvecklats.

Utlåningen av böcker på biblioteken har minskat och 
även antalet besökare och aktiva låntagare. Under 2010 har 
kulturevenemangen främst inriktats mot samarbete och stöd 
till föreningar och studieförbund, vilket resulterat i att besö-
karna på kommunens egna arrangemang varit lägre i år.

Det totala antalet årsarbetare 2010 har uppgått till 128, 
vilket är en minskning med 21 sedan föregående år. För 
samtliga anställda har sjukfrånvaron minskat till 3,5 % år 
2010 mot 5,9 % år 2008. Därmed har målet att sänka sjuk-
frånvaron uppnåtts.

Miljö- och byggnämnden visar ett ekonomiskt överskott 
på 1,0 Mkr på grund av lägre personalkostnader än beräk-
nat samtidigt som intäkterna inom plan- och byggområdet 
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blivit högre än budgeterat. BanaVäg i Väst har inneburit 
mycket arbete även 2010 för i stort sett samtliga funktioner 
på förvaltningen. Miljöenheten har haft en hög belastning 
under året för olika projekt angående förorenad mark. Årets 
kalkningsinsats har genomförts. Förvaltningen har arbetat 
vidare med kompensationsåtgärder för naturvård och natur-
reservat. Tekniska problem har tyvärr bromsat produktion 
av nybyggnadskarta och GIS-utbyggnaden. Det är fortsatt 
många detaljplaneuppdrag och bygglovsärenden. 

Personalförsörjningen är en viktig fråga för förvaltning-
en. Förutom oro för hög personalomsättning finns det också 
upplevda arbetsmiljöproblem med brist på arbetsplatser och 
dålig luftkvalitet. Nämndens arbete har avgörande betydelse 
för kommunens utveckling och det är av största betydelse att 
prioriterade uppdrag genomförs utan tidsfördröjning.

Tekniska nämnden visar för den skattefinansierade verk-
samheten ett underskott på -0,3 Mkr. De internfinansierade 
verksamheterna balanserar varandra men visar inbördes 
olika avvikelser; fastighetsförvaltning -0,5 Mkr, kostenhet 
+0,6 Mkr och bilpool -0,1 Mkr. Värdet på ett antal byggna-
der har säkerställts med hjälp av underhållsinsatser. En ny 
beräkning har gjorts av underhållsskulden. Denna visar att 
det finns stora behov av underhåll av kommunens lokaler, 
vilket också leder till att kostnaderna för det akuta underhål-
let ökat. Energiinventering och åtgärder har genomförts på 
Ale Arena och ett antal förskolor. Alaforsskolan hyrs nu ut, 
vilket innebär att kommunens kostnader för tomställda lo-
kaler eliminerats.  De snörika och kalla vintrarna under 2010 
har medfört höga kostnader för snöröjning, halkbekämpning 
och reparationer.

Byggnation av en ny idrottshall och en ny förskola pågår. 
Arbetet med renovering av skolgårdar och upprustning av 
kommunens badplatser har fortsatt. Även förskoletomter 
och lekplatser har ägnats speciell omsorg. Trygghetsvand-
ringar har genomförts och gång- och cykelvägar, tillgäng-
lighetsanpassade busshållplatser och hastighetsdämpande 
åtgärder har byggts under året för att öka säkerheten och 
stimulera till mer klimatvänliga transporter. Lokaler för 
brandstation i Surte har iordningställts och tagits i bruk, 
vilket har inneburit en kraftig förbättring av arbetsmiljö för 
räddningstjänsten och möjligheterna för personalen att ut-
föra ett gott arbete. Antalet trafikolyckor har varit stort, men 
antalet bränder i byggnader och utomhus samt obefogade 
automatlarm har gått ner.

Omfattande VA-arbeten har genomförts under året för 
att säkra Alebornas vattenförsörjning och för att göra VA-
nätet mer robust mot miljöpåverkan. Dimensionshöjning 
av avloppsledningsnätet från Nödinge till avloppstunnel 
Stora Viken har nu genomförts och den tidigare avsatta 
investeringsfonden kommer att upplösas i samma takt som 
avskrivningarna.

Sörmossen har under året tagit emot stora mängder mas-
sor från Bana Väg i Väst och 7,9 Mkr av ersättningen härför 
har avsatts för en framtida lakvattenreningsanläggning.

Mängden avfall har minskat under året och andelen hus-
håll som komposterar är något lägre.

Nämndens arbete har inriktats på att värdesäkra och 
förebygga skador på kommunens egendom. Investeringsvo-
lymen har under 2010 varit mycket stor och utöver detta har 
projektering och upphandling av nytt äldreboende i Nödinge 
genomförts. Verksamheten har i stort bedrivits inom beslu-
tad budgetram trots de mycket snörika och kalla vintrarna. 

Kommunstyrelsen har styrnings- och uppsiktsansvar över 
övriga nämnders verksamheter. Utöver detta finns under 
kommunstyrelsen även uppdragen för arbetsmarknadsåt-
gärder, det förebyggande arbetet för hälsa och trygghet och 
Vikingagården. När det gäller den administrativa delen har 
fokus riktats på samhällsutveckling, kvalitetsarbete, eko-
nomisk kontroll och styrning, information, demokrati och 
personalfrågor. IT-enheten har i samverkan med Barn- och 
ungdomsnämnden och Utbildnings- och kulturnämnden 
genomfört omfattande datorsatsningar i syfte att stödja 
elevernas läs- och skrivinlärning. Dessutom har betydande 
resurser och tid satsats på att förbättra kommunens IT-miljö 
och säkerhet.

Arbetsmarknadsenheten har fått extra resurser för att 
mildra konsekvenserna av lågkonjunkturen och arbetsmark-
nadssituationen. Dessa insatser har haft en begränsande 
effekt på kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet. Det 
förebyggande arbetet inom hälsa och trygghet är svår att ut-
värdera i förhållande till kriminalitet och folkhälsa då det är 
så många andra faktorer som också har avgörande betydelse 
för utvecklingen. Verksamheten vid Vikingagården är under 
uppbyggnad med ett årligt investeringsanslag på 1,3 Mkr. 
Besöksantalet ökar men uppnår ännu inte målsättningen  
10 000 besökare per år.

Ale kommun som helhet lägger i sin vision stor vikt vid en 
god ekonomisk hushållning. Önskemål finns att kommunen 
skall expandera och dra nytta av den förändrade infrastruk-
tur som väg- och järnvägsbygget för med sig. Ekonomin har 
baserats på en konsolidering genom minskad låneskuld och 
att nämnderna förändrar och anpassar sin verksamhet efter 
de behov som såväl nuvarande som kommande medbor-
gare kommer att ställa. Kommunen skall ha bra kvalitet på 
sina tjänster till invånarna samt vara attraktiv för näringsliv, 
turister och som arbetsgivare för kommunens anställda. 
Det sammanfattande omdömet blir att 2010 års verksamhet 
bedrivits med denna inriktning och att omställningsarbetena 
måste fortsätta under 2011 för att bibehålla en god ekono-
misk hushållning.

Personal
Utvecklingen av personalmåtten och de insatser som gjorts 
för personalen redovisas under avsnittet Ale kommuns 
personal.

Verksamhetsmått
Verksamhetsmåtten har kommenterats i avsnittet god 
ekonomisk hushållning och utvecklingen av måtten framgår 
under respektive nämnd.
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Miljö
Miljöredovisning lämnas i särskilt avsnitt i årsredovisningen.

Finansiell utveckling
KommunForskning i Västsverige (KFi) utför årligen en 
studie av den finansiella utvecklingen och ställningen bland 
de 49 kommuner som ingår i Västra Götalands län. Den se-
naste rapporten avser åren 2007–2009. De finansiella nyckel-
tal som används i analysen är ovägda. Det innebär att alla de 
49 kommuner som ingår i Västra Götalands län väger lika 
tungt avseende medelvärde oavsett storlek. Den finansiella 
profil i form av ett så kallat spindeldiagram som används för 
att beskriva kommunens finansiella ställning, innehåller åtta 
olika nyckeltal och fyra viktiga finansiella perspektiv.

Den streckade cirkeln är genomsnittet för samtliga 
ingående kommuner medan den heldragna cirkeln visar 
värden för Ale kommun. Ale förbättrade mellan 2007 och 
2009 poängen för samtliga fyra perspektiv. Granskas de 
åtta underliggande nyckeltalen framgår det att fem av dem 
förbättrades under perioden.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Ale kommun 
2009 redovisar en finansiell profil som är relativt genom-
snittlig. En klar förbättring av profilen har dock skett under 
perioden. 

Kfi:s avslutande kommentarer angående Ale kommun är 
följande: ”Ale	har	under	hela	perioden	redovisat	ett	resultat	som	legat	
inom ramen för vad som kan betraktas som god ekonomisk hushåll-
ning. Detta återspeglas också i en stärkt soliditet som börjar närma sig 
genomsnittsnivån.

För Ale handlar de närmaste åren om att ytterligare stärka den 
långsiktiga kapaciteten genom att stärka soliditeten. Detta är viktigt 
för att kommunen skall kunna klara kommande svängningar i kon-
junkturen och kommande åtaganden utan att behöva höja skatten eller 
sänka	nivån	på	servicen.”

Bokslutet för år 2010 har fortsatt förbättra Ale kommuns 
finansiella situation. Årets resultat på 64,1 Mkr ökar det egna 
kapitalet och medel reserveras för framtida pensionskostna-
der. Dessa medel har återlånats och den externa låneskulden 
har därmed kunnat sänkas kraftigt de senaste åren vilket 
medfört att kommunens finansiella kostnader minskat och 
bidragit till ett bättre resultat.

Kommunernas ansvarsförbindelse för pensioner intjäna-
de för 1998 har i år minskat med 19,7 Mkr. Detta innebär att 
kommunens soliditet inkl ansvarsförbindelsen nu förbättras 
från negativ -1,7 % till positiv 6,6 %. Årets investeringar har 
inte fullt ut kunnat rymmas inom avskrivningsunderlaget 
och resultatet. Likviditet har därmed minskat men också 
amorteringen av de långsiktiga skulderna med 36 Mkr har 
självklart påverkat likviditeten. Kommunens borgensåtagan-
den vid årsskiftet har minskat med 16,7 Mkr i förhållande till 
föregående år men är fortfarande högt. När det gäller bud-
getföljsamhet har det vid den samlade nivån verksamhetens 
nettokostnader varit lägre budgetavvikelse 2010 än tidigare 
år. I kommunens interna budget har nämnderna med ett 
undantag uppvisat god budgetföljsamhet. 

2010 har skattesatsen varit 22,30 kr och detta är i jämfö-
relse med GR-kommunerna bland de högsta.
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Den expansion som kommunen planerar för ställer krav 
på kommunens omställningsförmåga. Kommuninvånar-
nas behov av kommunala tjänster måste tillgodoses på ett 
kostnadseffektivt sätt så att den kommunala ekonomin inte 
äventyras. Samtidigt måste medel reserveras för investeringar 
och stigande pensionskostnader. Det är ytterst viktigt att 
konsolidera ekonomin för att ha en långsiktig uthållighet.

Det finns många faktorer och förändringar i omvärlden 
som kan få stor betydelse för utvecklingen av den kommu-
nala verksamheten. Till exempel:
• Konjunkturutvecklingen.
• Lönekostnads- och skatteunderlagsutvecklingen.
• Pensionskostnadernas utveckling.
• Expansionstakten i kommunen.
• Utveckling av social struktur.
• Förändrad arbetsmarknadspolitik och omstrukturering av     
socialförsäkringssystemen.
• Investeringstakt, lån och ränteutveckling.
• Borgensåtaganden, bostadsmarknaden.
• Etablering av fristående skolor i kommunen och val av 
skola i annan kommun/enskild regi.
• Klimatförändringens påverkan på den fysiska miljön.
• Det omfattande genomförandet av projekt Bana Väg 
i Väst fortsätter 2011. Planering och projektering kring 
utbyggnaden kommer att pågå i kommunen ända fram till 
färdigställandet 2012. Fem pendeltågstationer planeras i Ale, 
vilket kommer att innebära en mycket god tillgänglighet till 
kollektivtrafik.
• Gestaltningsfrågorna kommer att få större betydelse i 
planeringen av den yttre miljön.
• Frågeställningar kring skredrisker i Götaälvdalen och ökat 
fokus på trafikfrågor skapas i samband med bostadsbebyg-
gelse och väg- och järnvägsutbyggnaden.
• Särskilda boenden för äldre kommer att förändras enligt 
boendeutredningen.
• Utbyggnadsbehovet av barnomsorgsplatser kommer att 
vara stort fram till 2020 eftersom antalet barn 1–5 år kom-
mer att fortsatt öka. Antalet elever minskar mest i de högre 
åldrarna. Ungdomskullarna i gymnasieåldern kommer att 
kulminera efter 2010.
• Behovet av fler mötesplatser är stort och trycket kommer 
att öka både på anläggningar och på föreningar.
• En förändring pågår av program och programinriktningar 
på Ale gymnasium och förändringar kommer att ske av 
service och utbud inom Lärcentrum Komvux.
• Dialogen med medborgare och brukare är viktig och ska 
utvecklas och stärkas till exempel genom tjänster via hemsi-
dan, ortsutvecklingsmöten med mera.
• För kommunen som arbetsgivare är en långsiktig perso-
nalförsörjningsplan viktig eftersom cirka 650 av kommu-
nens anställda kommer att uppnå pensionsålder inom den 
närmaste tioårsperioden.

 

Färre Alebor än beräknat
Under 2010 har antalet Alebor ökat med 48 personer och 

invånarantalet uppgår vid årsskiftet till 27 442.
I befolkningsprognosen var ökningen beräknad till 72 

personer. Födelseöverskottet är 71, men flyttningsnettot är 
negativt. Flyttningsnettot från utlandet är positivt medan 
flyttningsnettot till det egna länet och övriga Sverige är ne-
gativt. I åldersgruppen 0–19 år har kommunens invånarantal 
minskat 93. Ökningen har skett i gruppen 65–80 år.

Befolkningsförändring under 2010
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Framtida hot och möjligheter
Sammantaget har även 2010 blivit ett finansiellt positivt år 
för Ale kommun och resultatet är klart bättre än budget. 

Den ekonomiska utvecklingen präglas av vad som sker på 
finansmarknaden och med konjunkturen. Kommunens stra-
tegi har varit att minska låneskulden så mycket som möjligt 
för att minska riskexponeringen.

Kommunen står inför en önskad expansion samt en 
förändring av samhällsstrukturen i samband med den stora 
satsning som sker i samband med väg- och järnvägsprojek-
tet. Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter har 
varit stor i Ale kommun. För att kunna utnyttja befintlig 
kommunal infrastruktur optimalt bildar bland andra bostads-
försörjningsprogram, plan för mark för verksamheter, struk-
turstudier för Älvängen och Nödinge underlag för hur och 
var den framtida byggnationen skall ske. Under de senaste 
åren har det skett en kraftig ökning av antalet bygglov och 
försäljning av tomter för bostadsbyggnation. Kommunen 
har också förvärvat mark för framtida bostadsutbyggnad. 

Oron på finansmarknaden och lågkonjunkturen har nu 
medfört att det skett en uppbromsning av den förväntade 
expansionen. Betydande investeringar i bland annat försko-
lor/skolor, idrottshall och infrastruktur ska genomföras. En 
långsammare ökning av skatteintäkterna medför att en ökad 
upplåning måste ske för att finansiera investeringarna. Kom-
munen befinner sig i ett extremt omvandlingsskede genom 
det stora BanaVäg i Västprojektet. Eftersom kommunen 
tillämpar den lagstadgade blandmodellen för redovisning av 
pensionsskulden framstår kommunens låneskuld som allt 
mindre betungande. Om kommunen lockas att öka låne-
skulden, kan det om ett par år, i en ny högkonjunktur med 
höjda räntor och ökade kostnader för pensionsutbetalningar, 
ge ekonomiska svårigheter. Arbetsmarknadssituationen i 
regionen har inverkan på befolkningstillväxten och bostads-
marknaden.
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Budget 2011
I budgeten 2011 är årets resultat 15 Mkr och 5 Mkr har 
reserverats för framtida pensionskostnader. De budgeterade 
medlen för särskilda insatser är reserverade för speciella 
satsningar inom främst skolområdet. Det finns för år 2011 
inte någon central reserv för målgruppsförändringar utan 
samtliga medel är fördelade till nämnderna. Detta förutsät-
ter att samtliga nämnder bedriver sin verksamhet inom de 
tilldelade ekonomiska ramarna.

För 2010 har Ale kommun erhållit 26,7 Mkr i tillfäl-
ligt konjunkturstöd. Dessa pengar finns inte 2011 vilket 
innebär att övergången mellan 2010 och 2011 är mycket svår 
ekonomiskt med de svaga skatteprognoser som ligger för de 
kommande åren. 

Ale kommun behöver goda resultat på driftbudgeten de 
kommande åren för att till viss del kunna skattefinansiera det 
omfattande utbyggnadsbehovet som uppstår på grund av 
den förväntade befolkningsökningen fram till år 2020. 
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Kommunens bolags förvaltningsberättelser
AB Alebyggen
Bolaget, med en omsättning på 170,4 Mkr, redovisar ett 
resultat efter finansiella poster på -0,5 Mkr. Efter ianspråk-
tagande av periodiseringsfond och skattekostnader är årets 
redovisade resultat 1,7 Mkr. Det budgeterade resultatet var 
9,7 Mkr. Orsaken till budgetavvikelsen på -10,2 Mkr kan 
grovt sammanfattas med ökat underhåll -16,3 Mkr, vinter-
merkostnader -5,0 Mkr, retroaktiv el Björkliden -1,5 Mkr, 
ränteutfall 3,8 Mkr, lägre avskrivningar 3,0 Mkr, reavinster 
3,0 och skadestånd 1,6 Mkr. Årets resultat är betydligt lägre 
än föregående års på 11,5 Mkr, största delen beroende på 
betydande planerade underhållsinsatser under 2010. 

Totalkostnaden för löpande och periodiskt underhåll 
uppgår 2010 till 49 Mkr (2009: 37,2 Mkr) varav hyresgäster-
na inom lägenhetsfondsystemet har genomfört underhåll för 
9,5 Mkr (2009: 8,4 Mkr). Ökningen av underhållsinsatserna 
är en medveten åtgärd från styrelsen som kommer att fortgå 
på en förhöjd nivå ytterligare 3–4 år. Orsaken till detta är 
att bolagets periodiseringsfonder måste lösas upp de kom-
mande åren. Bland de större insatserna under 2010 märks 
reparationer i Nödinge kyrkby 4,5 Mkr, Källarliden 5,6 Mkr, 
Klockarevägen 1,7 Mkr och Lövåsvägen 1,0 Mkr, våtrumsre-
noveringar och värmepumpsbyten på Trollbär- och Vildros-
vägen 5,4 Mkr, upprustning av p-platser, markanläggningar, 
lekplatser 2,0 Mkr och utbyte av vitvaror i lägenheter 2,6 Mkr.

För fastighetsdriften var 2010 ett tungt år till följd av snö 
och kyla under såväl första som fjärde kvartalet. Vintermer-
kostnaderna utöver budget har beräknats till cirka 5 Mkr för 
extra personal, entreprenörer, ökade maskinkostnader, mer 
grusmateriel och ökade värmekostnader. 

Alebyggen har sedan ombyggnationen av Björklidens 
äldreboende 2004 felaktigt debiterat kommunen el motsva-
rande 1,5 Mkr inklusive moms. Detta ska nu återbetalas till 
kommunen.

Bolagets totala låneskuld till kreditinstitut har minskat 
med 16,7 Mkr och den nyproduktion som startats under året 
har självfinansierats. Bolaget har 2010 betalat en borgens-
avgift till kommunen på 0,1 %, cirka 0,6 Mkr. Denna avgift 
kommer 2011 att uppgå till 0,2 % på nyttjat borgensbelopp. 
Bolagets synliga likviditet (eget kapital + 73,7 % av obeskat-
tade reserver/balansomslutningen) uppgår till 20,65 %. 
Motsvarande siffra för 2009 var 20,4 %.

I 2009 års bokslut skrevs återstående balanslåneposter 
av med 9,9 Mkr. I budget 2010 fanns dock fortfarande en 
planmässig avskrivning kvar med 3,3 Mkr. Därför avviker 
avskrivningarna positivt jämfört med budget.

Under 2010 har en omfattande omdaning skett inom 
fastigheten Utby 2:80 i Älvängen Cementgjuteriet vilket 
inneburit såväl förvärv som försäljningar. Inom området har 
företag uppfört verkstäder och tvätthall och efter byggnation 
av ny bussuppställningsplats har hela området försålts och 
Alebyggen är numera endast hyresgäst i delar av befintlig 
industribyggnad.

Millipore flyttade under 2009 sin verksamhet till Frank-
rike. Hyreskontraktet löper till och med 2012 men en ny 
intressent har anmält intresse av lokalerna. Lokalerna kräver 
dock om- och tillbyggnad och för att komma i besittning av 

lokalerna för detta ändamål har Millipore mot ett skadestånd 
till Alebyggen frigjorts från kontraktet. Ny hyresgäst flyttar 
in i juli 2011.

Hyresbortfallet för bostäder, garage och bilplatser upp-
gick under året till 103,7 tkr (2009: 150,6 tkr). Beträffande 
lokaler har bolaget drabbats av flera avflyttningar under 2009 
som även 2010 stått outhyrda. Detta gäller före detta Posten 
i Älvängen, delar av före detta polishuset i Alafors och cirka 
en fjärdedel av före detta kommundelskontoret i Nol. Det 
totala hyresbortfallet för lokaler uppgår till 791,7 tkr (2009: 
560,6 tkr).

Efterfrågan på bostäder är fortfarande god. Det råder bo-
stadsbrist i Ale. Den absoluta merparten av de sökande har 
dock inte de ekonomiska förutsättningarna som krävs för 
bostäder i nyproduktion. Styrelsen ser kooperativ hyresrätt 
som en möjlighet att komma igång med viss nyproduktion 
och därigenom, genom rörlighet på bostadsmarknaden, fri-
göra bostäder i det äldre billigare beståndet. Den ekonomis-
ka oron under 2008 och 2009 har inte lett till sänkta byggpri-
ser som behövs för att nå den hyresnivå och betalningsvilja 
som finns i Ale. Även intresset för kooperativ hyresrätt kan 
begränsas om inte kontantinsatserna ökas kraftigt, så att de 
boende kan dra nytta av ränteavdrag eller minskad kapital-
skatt. Byggstart har emellertid skett av två projekt under 
året. Dels 12 fristående lägenheter vid Skolvägen i Bohus, 
kallat Potatisåkern och dels ett förtätningsprojekt i en bygg-
nad med 20 lägenheter på Norra Klöverstigen i Nödinge.

Den 1 januari 2011 träder Lagen om allmännyttiga kom-
munala bostadsföretag i kraft. I korthet innebär denna att 
verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer och 
bolaget undantas från kommunallagens självkostnadsprincip 
och från förbudet att driva kommunala bolag i vinstsyfte. 
Bolagets och kommunens ekonomier ska vara klart åtskilda 
och relationerna mellan bolag och kommun affärsmässiga. 
Härav följer bland annat att bolag med kommunal borgen 
blir skyldiga att betala borgensavgifter. Kommunerna ska 
även ställa upp långsiktiga avkastningskrav på sina bo-
stadsbolag och kan heller inte kräva att bolagen genomför 
olönsamma åtgärder.

Beträffande ekonomin de kommande åren är det ränteut-
vecklingen som utgör den största orosfaktorn. Om räntorna 
skulle stiga snabbt och oförutsägbart kan det bli problem 
om inte hyresnivån hinner anpassas. Förväntningar om 
sänkta eller oförändrade hyror kan också urholka bolagets 
ekonomi. Fastighetsbeståndets ålderssammansättning kom-
mer att kräva ökade underhållsinsatser och förmodligen även 
genomgripande ombyggnader de kommande åren. Av bola-
gets cirka 2 200 lägenheter är över hälften 35 år eller äldre.

Ale Exploatering AB
AB Alebyggens intressebolag (50 %) Ale Exploatering AB 
redovisar före bokslutsdispositioner och skatt ett resultat på 
11,1 Mkr (2009: -0,5 Mkr). Efter skatt är årets resultat 8,0 
Mkr. Bolagets egna kapital uppgår till 32,7 Mkr och obeskat-
tade reserver till 8,1 Mkr. I den sammanställda redovisning-
en för kommunen och dess bolag ingår ett resultat på 4,0 
Mkr, vilket är 50 % av bolagets resultat reducerat med skatt. 
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Bolaget har under året sålt merparten av bolagets obebyggda 
tomter inom östra delen av Backa säteri och har för avsikt 
att under 2011 försälja resterande tomter.

Skå-dal 31:3 AB 
Bolaget ägs till 100 % av AB Alebyggen. Bolaget äger enbart 
Bohus Centrum och förvärvades 1 april 2009. Även under 
2010 har resultatutrymmet i första hand använts till under-
håll och förhöjd skötselstandard. Periodiskt underhåll har 
utförts med 791 tkr (2009: 757 tkr). Bolagets resultat före 

Kommunens och dess  
bolags förvaltningsberättelse
Årets resultat
Det sammanlagda resultatet för kommunens och dess bolag 
uppgår till 67,3 Mkr, vilket är 25,1 Mkr bättre än 2009. I den 
sammanställda redovisningen ingår kommunens resultat 
64,1 Mkr, AB Alebyggen -0,6 Mkr, Skå-dal 31:3 AB 0,3 Mkr 
och Ale Exploatering 4,0 Mkr. Resultatet har då justerats 
med förändring av periodiseringsfonder och skatt. Det totala 
resultatet har sedan justerats med -0,3 Mkr avseende utdel-
ning från AB Alebyggen till kommunen samt -0,2 Mkr för 
avskrivning av övervärde justerat med skatt.

Finansnetto
Det samlade negativa finansnettot uppgår till -20,8 Mkr. 
Kommunens och bolagens finansiella nettokostnader har 
minskat med 6,4 Mkr jämfört med föregående år.

Likviditet
I likviditeten avläses den kortfristiga betalningsberedskapen. 
De kortfristiga skulderna uppgår till 335,1 Mkr, medan de 
likvida medlen tillsammans med kortfristiga fordringar upp-
går till 213,0 Mkr. Detta är en likviditetsförsämring från 0,73 
(2009) till 0,64. Kommunen disponerar via koncernkontot 
en checkkredit med en limit på 30 Mkr.

skatt är 270 tkr (2009: 198 tkr). Någon förändring av bola-
gets fastighetsbestånd eller verksamhet planeras ej. Flera nya 
verksamheter, som till exempel ett nytt apotek, har etablerat 
sig under året. Primärvården har meddelat att den offentligt 
drivna vårdcentralen stängs vid årsskiftet 2010/2011. Hyres-
kontraktet löper dock till 2012-09-30.

Ale Utveckling AB
Bolaget är vilande från och med 2009. 

Eget kapital
Det egna kapitalet för kommunen och dess bolag uppgår till 
799,9 Mkr.

Soliditet/skuldsättning
Den långfristiga betalningsförmågan avläses i soliditeten, 
som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med 
egna medel. Den sammanlagda soliditeten för kommunen 
och dess bolag uppgår till 42,0 %, vilket är en förbättring 
med 3,2 procentenheter jämfört med föregående år  
(38,8 %). Låneskulden har minskat med 57,3 Mkr och upp-
går nu till 683,6 Mkr.

Framtid och risk
Kommunen är beroende av att AB Alebyggen har en god 
ekonomisk stabilitet. Förutom sitt ägarskap har kommunen 
också ett stort borgensengagemang. När kommunens kre-
ditvärdighet bedöms avläses kommunens totala åtaganden. 
Kreditvärdigheten har betydelse för möjligheterna att ta upp 
nya lån samt dess villkor.



34 Årsredovisning Ale kommun 2010

ningslagen. Investeringsutgifter i kommunens egna anlägg-
ningar bör aktiveras och bli föremål för löpande avskrivning-
ar under den beräknade nyttjandetiden. Kommunen ämnar 
anpassa redovisningen avseende exploateringstillgångar till 
gällande lagar och rekommendationer i framtida exploate-
ringsprojekt.

Likvida medel
Koncernens tillgångar placerade på koncernkonto redovisas 
som likvida medel i kommunen. De kommunala bolagens 
andel av koncernkontot redovisas som kortfristig skuld i 
kommunen.

Pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998, 
förutom garanti- och visstidspensioner, redovisas som en 
ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalning av dessa förmå-
ner redovisas bland verksamhetens kostnader.

Nyintjänade pensionsförmåner från och med räken-
skapsåret 1998 redovisas dels som en kortfristig skuld 
(avgiftsbestämd ålderspension) och  dels som en avsättning 
(förmånsbestämd ålderspension och visstidspensioner) 
i balansräkningen och ingår i verksamhetens kostnader i 
resultaträkningen. I såväl den kortfristiga skulden som av-
sättningsbeloppet ingår löneskatt. Räntan redovisas som en 
finansiell kostnad.

De årliga premier som inbetalas till SPP för de anställda 
som har en försäkringslösning för den kompletterande 
ålderspensionen ingår i verksamhetens kostnader. I och med 
denna premieinbetalning ingår inte dessa anställdas pen-
sionsskuld för kompletterande ålderspension i skulden hos 
KPA utan är den anställdes relation till försäkringsbolaget. 
Beräkningar har gjorts enligt avtalet KAP-KL och framräk-
nade enligt den rekommenderade modellen RIPS07. SPP 
meddelar att fullständig samordning ännu inte skett men kan 
inte lämna uppgift om vad detta kommer att kosta.

Periodisering
Fördelningen av kostnader och intäkter på korrekt redovis-
ningsperiod sker i allt väsentligt. Årets anslutningsavgifter 
VA har i sin helhet intäktsförts under 2010. Motsvarande 
kostnader har under 2010 varit driftsrelaterade varför detta 
följer matchningsprincipen. Behov av periodisering av intäk-
terna kommer att beaktas i samband med att investeringsbe-
hovet aktualiseras.

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av tre delar.
1. Preliminära månatliga skatteinbetalningar.
2. Prognos över redovisningsårets slutavräkning.
3.  Differens mellan slutlig taxering och redovisad skattein-

täkt för föregående redovisningsår.

Den preliminära slutavräkningenför 2010 har gjorts i enlig-
het med RKR:s rekommendation nr 4.2, vilket innebär att 
det är SKL:s decemberprognos, cirkulär 10:80, som använts. 

Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning
Redovisningen är anpassad till bestämmelserna i Kommunal 
redovisningslag (KRL). Enligt den kommunala redovis-
ningslagen skall kommunerna redovisa i enlighet med god 
redovisningssed. Kommunen tillämpar, med få undantag, 
de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). De avsteg som görs från gällande redo-
visningsprinciper redovisas nedan under rubriken Exploate-
ringstillgångar.

Anläggningstillgångar  
och kapitalkostnader
Värdering av anläggningstillgångar sker till anskaffningsvär-
de minskat med avskrivningar. Anskaffningsvärdet innefattar 
investeringsutgiften minskat med eventuella investerings-
bidrag. Avskrivningarna beräknas på anskaffningsvärdet. 
Linjär avskrivning tillämpas och görs efter en bedömning av 
tillgångarnas nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i SKL:s 
förslag till avskrivningstider. Ale kommun tillämpar en be-
loppsgräns på 50 tkr för aktivering av anläggningstillgångar.

50 år       Förvaltningsbyggnader.

33 år Skolbyggnader, gymnastiklokaler, förskolor, 
 vårdhemsbyggnader, brandstationer.

20 år  Fritidsanläggningar, provisoriska och temporära 
byggnader, förrådsbyggnader av enklare kvalitet. 
Parkeringsplatser och markarbeten.

10 år  Maskiner för storkök, kontorsmöbler och  
inredningsartiklar, ismaskiner, 

 utrustning till lekplatser, brand- och 
 räddningsfordon, större lastbilar och maskiner.

5 år  Skolmöbler, AV-utrustning, nätverksutrustning, 
personbilar, mindre lastbilar och  
släpkärror.

3 år Datorer och kringutrustning.
 Mark – ingen avskrivning.

Kapitalkostnader, det vill säga avskrivningar och internränta 
beräknas enligt nominell metod. Internräntan för 2010 
uppgick till 4,0 %. 

Exploateringstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar. 
Årlig avskrivning sker inte och nedskrivning sker om det 
verkliga värdet är lägre än anskaffningsvärdet. Enligt Rådet 
för kommunal redovisning bör resultatavräkning ske i takt 
med försäljning av tomter/områden. Ale kommun har hit-
tills tillämpat försiktighetsprincipen och resultatavräknat 
först när ett helt område har färdigställts. Kommunen har 
även i vissa fall låtit exploateringsutgifter för kommunens 
egna VA-ledningar med mera direkt avräknas som kostnad 
för sålda tomter, vilket strider mot den kommunala redovis-



35Årsredovisning Ale kommun 2010

Kommunal fastighetsavgift
Den kommunala fastighetsavgiften har tagits upp till det 
rekommenderade beloppet i SKL:s cirkulär 11:02.

Leasingavtal
Ale kommun leasar personbilar och datorer med en löptid 
på högst tre år. Kommunens samtliga leasingavtal klassifi-
ceras som operationella och har inte tagits upp i balansräk-
ningen utan redovisas som hyresavtal.

Kommunen och dess bolag
Redovisning av kommunen och dess bolag omfattar kom-
munen som moderbolag och företag i vilka kommunen 
direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20 %.
De bolag som inte i väsentlig omfattning påverkar den sam-
manställda redovisningens resultat- och balansräkning har 
inte konsoliderats.

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär 
att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolagen 
eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvs-

tillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den 
ägda andelen av dotterföretagens tillgångs- och skuldposter 
respektive kostnads- och intäktsposter har tagits med.

Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har 
eliminerats. Redovisningsprinciperna är inte helt enhetliga 
mellan kommunen och dotterbolagen. I den mån det varit 
möjligt har kommunens principer styrt. Någon anpassning 
av avskrivningsprinciper har till exempel inte gjorts.

Affärsverksamheter
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster som trädde i kraft 
2007-01-01 ska den ekonomiska redovisningen för VA-
verksamheten särredovisas. Syftet är att tillgodose behovet 
av information till VA-kollektivet att de avgifter som tas ut 
är riktiga.

Ale kommun redovisar därför separat resultat- och ba-
lansräkning för VA-verksamheten för 2010. 

Affärsverksamheternas resultat redovisas som förutbetal-
da kostnader (VA) respektive förutbetalda intäkter (renhåll-
ningen) i kommunens balansräkning.
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Ekonomisk sammanställning
Resultaträkning
Mkr Not  Kommunen Kommunen och dess bolag
 2009   2010 2009 2010 
Verksamhetens intäkter 1  320,7 347,8 459,1 484,8
Verksamhetens kostnader 2 -1 437,4 -1 493,9 -1 507,2 -1 581,3
Avskrivningar  3 -48,8 -49,5 -82,8 -74,2
Verksamhetens nettokostnader  -1 165,5 -1 195,6 -1 130,9 -1 170,7
     
Skatteintäkter 4 1 027,7 1 050,0 1 027,7 1 050,0
Generella statsbidr och utjämn bidr  5 176,2 210,4 176,2 210,4
Finansiella intäkter 6 2,7 1,6 2,7 0,9
Finansiella kostnader 7 -5,9 -2,3 -29,9 -21,7
Skattekostnad 8 – – -3,6 -1,6

Resultat före extraordinära poster  35,2 64,1 42,2 67,3
Extraordinära intäkter/kostnader  – – – –

Årets resultat  35,2 64,1 42,2 67,3

Nettokostnadsandel inkl finansnetto  97,1 % 94,9 %  

Kassaflödesanalys
Mkr            Kommunen   Kommunen och dess bolag
    2009 2010       2009 2010

Den löpande verksamheten     
Årets resultat  35,2 64,1 42,2 67,3
Justering för av- och nedskrivningar  48,8 49,5 82,8 74,2 
Justering för gjorda avsättningar  15,7 16,8 21,3 15,7
Justering för reavinster/förluster  0,3 -8,1 -8,0 -11,3
Justering för övr ej likv påverkande poster  – – – -3,0
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapitalet  100,0 122,3 138,3 142,9
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -21,8 -40,2 -21,9 -32,7
Ökn/minskn förråd, varulager  2,8 9,6 1,9 21,1
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  56,5 -19,5 67,2 -11,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 137,5 72,2 185,5 120,3

Investeringsverksamheten     
Investering i materiella anläggn tillgångar  -54,8 -121,9 -121,5 -138,4
Försäljning av materiella anläggn tillgångar  0,4 3,4 25,1 12,8
Investering i finansiella anläggn tillgångar  -2,1 -4,3 -3,7 -10,2
Försäljning av finansiella anläggn tillgångar  – – 3,5 –
Kassaflöde från invest verksamheten  -56,5  -122,8 -96,6 -135,8

Finansieringsverksamheten        
Nyupptagna lån  20,0 – 41,6 –
Amortering av skuld  -65,0 -36,0 -98,9 -57,3
Ökning/minskning av långfristiga fordringar  – – – -0,4
Kassaflöde från finans verksamheten  -45,0 -36,0 -57,3 -57,7

Årets kassaflöde  36,0 -86,6 31,6 -73,2
Likvida medel vid årets början  125,2 161,2 132,6 164,2
Likvida medel vid årets slut  161,2 74,6 164,2 91,0
Förändring likvida medel  36,0 -86,6 31,6 -73,2
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Balansräkning
Mkr Not     Kommunen  Kommunen och dess bolag 

  2009  2010 2009 2010

Tillgångar     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar  
-Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 9 618,6 685,2 1 498,1 1 549,8
-Maskiner, fordon och inventarier 10 59,8 64,4 62,0 66,3
-Pågående ny- och ombyggnader  – – 8,0 11,8
Finansiella anläggningstillgångar 11 25,9 30,2 13,5 24,1
Summa anläggningstillgångar  704,3 779,8 1 581,6 1 652,0
     
Omsättningstillgångar     
Exploateringsfastigheter 12 42,0 38,3 42,0 38,3
Pågående arbeten  – – 12,9 1,4
Övriga kortfristiga fordringar 13 78,9 119,1 89,3 122,0
Likvida medel 14 161,2 74,6 164,2 91,0
Summa omsättningstillgångar  282,1 232,0 308,4 252,7

Summa tillgångar  986,4 1 011,8 1 890,0 1 904,7
     

Eget kapital, avsättningar och skulder     
Eget kapital      
Årets resultat  35,2 64,1 42,2 67,3
Balanserat eget kapital  515,5 550,7 690,4 732,6
Summa eget kapital 15 550,7 614,8 732,6 799,9
     
Avsättningar     
Avsättning för pensioner 16 42,4   51,3      42,4 51,3
Avsättning återställande av deponi  11,5 19,4 11,5 19,4
Investeringsfond VA 17 4,2 4,2 4,2 4,2
Uppskjuten skatt  – – 12,3 11,2
Summa avsättningar  58,1 74,9 70,4 86,1
   
Skulder     
Långfristiga skulder 18 62,0 26,0 740,9 683,6
Kortfristiga skulder 19 315,6 296,1 346,1 335,1
Summa skulder  377,6 322,1 1 087,0 1 018,7

Summa eget kapital, avsättn och skulder  986,4 1 011,8 1 890,0 1 904,7
     

Ställda panter (fastighetsinteckningar)  – – 34,9 34,9

Ansvars- och borgensförbindelser 20 642,3 625,6 82,4 81,3

Jämkad mervärdesskatt, Ale arena, avskrives 
under en 10-årsperiod fr o m 2008  3,7 3,3 3,7 3,3

Pensionsförmåner intjänade före 1998
(inkl löneskatt) 21 567,9 548,2 567,9 548,2

Soliditet  55,8 % 60,8 % 38,8 % 42,0 %
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Notförteckning
Mkr

 

Not 1  
Verksamhetens intäkter  2009 2010 2009 2010
Försäljning av varor 16,8 19,7 16,8 19,7
Taxor, avgifter och ersättn 115,0 114,4 105,7 105,7
Hyror och arrenden 25,3 26,3 164,4 163,9 
Bidrag 139,6 157,2 139,6 157,2
Försäljn av verksamheter 
och entreprenader 23,6 21,4 23,7 26,3
Vinst vid realisering expl fast – 5,9 – 5,9 
Vinst vid fsg av anläggn tillg 0,4 2,9 8,9 6,1 
 320,7 347,8 459,1 484,4

Not 2  
Verksamhetens kostnader 2009 2010 2009 2010
Inköp anläggn-/underhållsmat 6,0 6,4 15,5 17,8
Inköp vatten/el för distribution 3,6 5,0 3,6 5,0
Bidrag och transfereringar 63,3 66,4 63,3 66,4 
Köp av verksamhet o entrepr 343,6 350,6 343,6 350,6
Personalkostnader* 846,0 885,7 865,5 905,9
Lokal- och fastighetskostn 69,0 70,8 35,7 38,7
Försäkringar, skatter och avg 11,0 10,2 23,8 23,6
Övriga verksamhetskostnader 94,2 98,1 155,5 172,6
Förlust vid utrang av anläggn tillg 0,7 0,7 0,7 0,7
 1 437,4 1 493,9   1 507,2 1 581,3

*Personalkostnader  2009  2010 
Löner och arvoden  591,0 612,9 (+3,7 %) 
Sociala avgifter  181,3 187,0 (+3,1 %) 
Pensionskostnader o löneskatt  61,2 71,3 (+16,5 %) 
Övriga personalkostnader   12,5 14,5 (+16,0 %)  
  846,0 885,7 (+4,7 %)

Not 3   
Avskrivningar 2009 2010 2009 2010
Byggnader o tekniska anläggn 32,6 33,6 65,6 57,3
Maskiner, fordon och inventarier 16,2 15,9 17,2 16,9
 48,8 49,5 82,8 74,2

Not 4  
Skatteintäkter 2009 2010 2009 2010
Prel skatteinbet under året 1 059,8  1 036,8 1 059,8 1 036,8
Prognos slutavräkning -33,1 12,5 -33,1 12,5
Differens slutlig taxering och redov
skatteintäkt för föreg inkomstår 1,0 0,7 1,0 0,7
 1 027,7 1 050,0 1 027,7 1 050,0

Not 5  
Generella statsbidrag/
utjämningsbidrag 2009 2010 2009 2010
Inkomstutjämning 184,5 169,4 184,5 169,4
Kostnadsutjämning -28,6 -27,7 -28,6 -27,7
Regleringsbidrag/avgift -13,4 7,0 -13,4 7,0
LSS-utjämningsavgift -6,5 -5,8 -6,5 -5,8
Tillfälligt konjunkturstöd – 26,7 – 26,7
Fastighetsavgift 40,2 40,8 40,2 40,8
 176,2 210,4 176,2   210,4

Not 6  
Finansiella intäkter 2009 2010 2009 2010
Ränteintäkter 0,7 0,7 1,2 0,9 
Borgensprovisioner – 0,6 – – 
Utdelning 0,5 0,3 – –
Övriga finans intäkter* 1,5 – 1,5 –
 2,7 1,6 2,7 0,9
    

* Intäkten år 2009 på 1,5 Mkr avser återbäring från SKL  
(Sveriges Kommuner och Landsting). 

Not 7  
Finansiella kostnader 2009 2010 2009 2010 
Räntekostnader -2,8 -1,4 -27,0 -21,1
Resultat finansiella anl tillg – – -0,2 – 
Ränta på pensionsskuld -3,1 -0,9 -3,1 -0,9
Räntebidrag – – 0,4 0,3
 -5,9 -2,3 -29,9 -21,7

Not 8  
Skattekostnad 2009 2010 2009 2010
Aktuell skatt – – -3,8 -2,1
Uppskjuten skatt – – 0,2 0,5
 0,0 0,0 -3,6 -1,6

 Kommunen Kommunen  
  och dess bolag 

 Kommunen Kommunen  
  och dess bolag 
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Not 9

  

Kommunen      2010 2009

Anskaffningsvärde
Ing ack anskaffningsvärde 5,5 847,2 83,9 97,8 1,8 1 036,2 999,1

Årets investering 8,9 57,0 12,1 23,4 – 101,4 38,2 

Försäljning/utrangering -0,1 -1,4 – -0,9 – -2,4 -1,1 

Omklassificering – – – – – – –

Utg  ack anskaffningsvärde 14,3 902,8 96,0 120,3 1,8 1 135,2 1 036,2

Avskrivningar       

Ing  ack avskrivningar 0,0 -325,0 -53,8 -38,3 -0,5 -417,6 -385,6

Årets avskrivningar – -26,3 -3,3 -4,0 – -33,6 -32,6

Försäljning/utrangering – 0,9 – 0,3 – 1,2 0,6

Omklassificering – – – – – – –

Utg ack avskrivningar 0,0 -350,4 -57,1 -42,0 -0,5 -450,0 -417,6

Ing planenligt restvärde 5,5 522,2 30,1 59,5 1,3 618,6 613,5

Utg planenligt restvärde 14,3 552,4 38,9 78,3 1,3 685,2 618,6

Kommunen och dess bolag

Anskaffningsvärde

Ing  ack anskaffningsvärde 52,4 847,2 1 224,8* 97,8 1,8 2 224,0 2 130,1

Årets investering 8,9 57,0 24,0 23,4 – 113,3 99,9

Försäljning/utrangering -1,7 -1,4 -5,0 -0,9 – -9,0 -26,1

Omklassificering – – 3,0 – – 3,0 –

Utg  ack anskaffningsvärde 59,6 902,8 1 246,8 120,3 1,8 2 331,3 2 203,9

Avskrivningar

Ing ack avskrivningar – -325,0 -362,1* -38,3 -0,5 -725,9 -659,6

Årets avskrivningar – -26,3 -26,9 -4,0 – -57,2 -55,7

Försäljning/utrangering – 0,9 0,4 0,3 – 1,6 9,5

Omklassificering – – – – – – –

Utg ack avskrivningar – -350,4 -388,6 -42,0 -0,5 -781,5 -705,8

Ingående restvärde 52,4 522,2 862,7 59,5 1,3 1 498,1 1 470,5

Utgående restvärde 59,6 552,4 858,2 78,3 1,3 1 549,8 1 498,1

*Ingående ackumelerat anskaffningsvärde samt ingående ackumelerade avskrivningar har justerats. Nettot är dock detsamma.

Markreserv Verksamhets- 
fastigheter

Fastigheter 
för affärs-
verksamhet

Publika  
fastigheter

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar

Fastigheter 
för annan 
verksamhet

Summa mark, byggnader 
och tekniska anläggningar
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Not 10    
Maskiner, fordon och inventarier Maskiner Fordon Inventarier,  Summa maskiner,  
   byggn inventarier fordon och inventarier

Kommunen     2010 2009            

Anskaffningsvärde

Ing ack anskaffningsvärde 1,8 34,0 182,7 218,5 216,1

Årets investering – 2,2 18,3 20,5 16,6

Försäljning/utrangering – -0,6 -2,5 -3,1 -14,2

Omklassificering – – – – –

Utg  ack anskaffningsvärde 1,8 35,6 198,5 235,9 218,5

Avskrivningar       

Ing  ack avskrivningar -1,0 -22,2 -135,5 -158,7 -156,7

Årets avskrivningar -0,1 -3,1 -12,7 -15,9 -16,2

Försäljning/utrangering – 0,6 2,5 3,1 14,2

Omklassificering – – – – –

Utg ack avskrivningar -1,1 -24,7 -145,7 -171,5 -158,7

Ing planenligt restvärde 0,8 11,8 47,2 59,8 59,4

Utg planenligt restvärde 0,7 10,9 52,8 64,4 59,8

Kommunen och dess bolag

Anskaffningsvärde

Ing  ack anskaffningsvärde 1,8 34,0 192,6 228,4 226,3

Årets investering – 2,2 19,1 21,3 16,9

Försäljning/utrangering – -0,6 -3,0 -3,6 -14,8

Omklassificering – – – – –

Utg ack anskaffningsvärde 1,8 35,6 208,7 246,1 228,4

Avskrivningar

Ing  ack avskrivningar -1,0 -22,2 -143,2 -166,4 -163,9

Årets avskrivningar -0,1 -3,1 -13,8 -17,0 -17,2

Försäljning/utrangering – 0,6 3,0 3,6 14,7

Omklassificering – – – – –

Utg ack avskrivningar -1,1 -24,7 -154,0 -179,8 -166,4

Ingående  restvärde 0,8 11,8 49,4 62,0 62,4

Utgående restvärde 0,7 10,9 54,7 66,3 62,0
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Not 11

Finansiella 2009 2010 2009 2010
anläggningstillgångar  1231 1231 1231 1231
Aktier  20,0 20,0 2,5 2,5
Andelar* 2,1 2,1 3,9 3,6
Långfristiga fordringar** 2,6 6,9  5,9 16,8
Bostadsrätter 1,2 1,2 1,2 1,2
 25,9 30,2 13,5 24,1

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt 
andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslu-
tat om insatsemissioner om sammanlagt 226 980 kr för Ale kommun. 
Ale kommuns totala andelskapital i Kommunivest ekonomisk förening 
uppgick 2010-12-31 till 940 307 kr. 

**Under Långfristiga fordringar år 2010 ingår ett 30-årigt förlagslån till 
Kommuninvest på 3,4 Mkr.

Not 12
 2009 2010 2009 2010
Exploateringsfastigheter 1231 1231 1231 1231
Vägprojektet ”BanaVäg i Väst” 16,6 6,0 16,6 6,0
Övriga exploateringsfastigheter 25,4 32,3 25,4 32,3
 42,0 38,3 42,0 38,3

Not 13  

Övriga kortfristiga 2009 2010 2009 2010
fordringar 1231 1231 1231 1231
Kundfordringar* 18,2 50,1 20,6 50,7
Övriga fordringar 3,1 4,3 9,1 4,8
Skattefordringar – – – 1,7
Skattekonto 2,6 2,4 2,6 2,4
Fordran mervärdesskatt 6,8 5,4 6,8 5,6
Förutbetalda kostnader i
affärsverksamh.  VA 2,7 1,8 2,7 1,8
Förutbetalda kostnader/    
upplupna intäkter 45,5 55,1 47,5 55,0
 78,9 119,1 89,3 122,0

Not 14
 2009 2010 2009 2010
Likvida medel 1231 1231 1231 1231
Postgiro 0,4 – 0,4 –
Bank* 160,8 74,6 163,8 91,0
 161,2 74,6 164,2 91,0 

* varav förmedlade medel 0,2 0,2 0,2 0,2
             
 
Beviljad checkkredit för koncernkontot är 30 Mkr.  
 Koncernkontots saldo uppgår 2010-12-31 till 74,4 Mkr.  
 Kommunens behållning av koncernkontot är 46,8 Mkr.  
 AB Alebyggen har en behållning på 27,7 Mkr. 
Skå-dal 31:3 AB har en skuld på -0,2 Mkr.
Ale Utveckling AB (vilande) har en behållning på 0,1 Mkr.  
Kreditinstitut är Swedbank AB.

Not 15  

 2009 2010 2009 2010
Eget kapital 1231 1231 1231 1231
Ingående balans 515,5 *550,7 690,4 732,6
Årets resultat 35,2 **64,1 42,2 67,3
Utgående balans 550,7 614,8 732,6 799,9

*   varav 87,9 Mkr är reserverade för framtida pensionskostnader.
**  varav 10,0 Mkr har budgeterats för framtida pensionskostnader.

 Kommunen Kommunen  
  och dess bolag 

 Kommunen Kommunen  
  och dess bolag 

* För kommunen uppgår kundfordringar 2010-12-31 äldre än  
180 dagar till totalt 0,4 Mkr.

I posten Kundfordringar ingår år 2010 ett belopp på 35,8 Mkr avseende 
fakturor till Trafikverket (Bana Väg i Väst). År 2009 var motsvarande 
belopp 0,8 Mkr.    
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Not 16
 2009 2010 2009 2010
Avsättning för pensioner 1231 1231 1231 1231
Förmånsbestämd ålderspension 31,1 35,1 31,1 35,1
Beräkn ålderspens förtr valda* – 2,4 – 2,4
Avsatt till visstidspensioner 1,7 3,8 1,7 3,8
AGF-KL vid omställn erbjudande 1,3 – 1,3 –
Löneskatt 8,3 10,0 8,3 10,0
 42,4 51,3 42,4 51,3

Avser pensioner intjänade efter 1998, visstidspensioner samt AGF-KL 
vid omställningserbjudande.  Pensionsavsättningen har beräknats exkl 
de personer som har sin  förmånsbestämda ålderspension i SPP. Pen-
sionsskulden har beräk nats enligt KAP-KL och RIPS 07. Aktualiserings-
graden är 95,0 %,  dvs av vilka alla pensionsgrundande tider är utredda. 
Medlen används  i verksamheten, s k återlåning.    
 
* Enligt separat beräkning av KPA för förtroendevalda. Möjligheten till 
beräkning är ny för i år. Någon uppgift på motsvarande skuld tidigare 
år har därför inte tagits fram.

 
                  Belopp i tkr      Belopp i tkr
Förmånsbestämd ålderspension                         exkl löneskatt  inkl löneskatt
Avsatt till pensioner per 2009-12-31 31 111 38 659
Ränteuppräkning 
(uppräkning med en real ränta) 993  1 234
Basbeloppsändring -280 -348
Nya utbetalningar, intjänade fr o m 1998 -1 414 -1 757
Intjänad PA-KL 2 022 2 513
Slutbetalning FÅP 28 35
Intjänad förmånsbestämd ålderspension    
(för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp) 2 375 2 951
Nya efterlevandepensioner 
(pga dödsfall under året)  345 429
Övrigt -61 -76
Avsatt till förmånsbestämd  
ålderspension per 2010-12-31 35 120 43 640
  

Fr o m 2003-04-01 har cirka 100 anställda en försäkringslösning genom 
SPP. Kommunen betalar premier till SPP. Pensionsförpliktelsen ingår 
inte i ovan angivna skuld. SPP kan inte lämna uppgift om hur stor del 
av förpliktelsen som ingår i försäkringen. 

                     Belopp i tkr     Belopp i tkr
Avsatt till visstidspensioner                exkl löneskatt   inkl löneskatt
Avsatt till pensioner ÖK-SAP per 2009-12-31  333 414
Ant pensionsskuld avgående  
kommunalråd per 2009-12-31  1 395 1 733
Ränteuppräkning (uppräkning med real ränta)  6 7
Basbeloppsändring  -3 -4
Utbetalning ÖK-SAP  -297 -369
Arbetstagare som pensionerats  91 113
Justering ant. pensionskuld avgående     
kommunalråd enl uppgift KPA 2010-12-31  2 313 2 874
Övrigt  -40 -50
Avsatt till pensioner ÖK-SAP per 2010-12-31  3 798 4 719

Not 17
 2009 2010 2009 2010
Investeringsfond  VA 1231 1231 1231 1231
 
Ingående balans – 4,2 – 4,2
Årets avsättning 4,2 – 4,2 –
Årets upplösning – -0,042 – -0,042
Utgående balans 4,2 4,2 4,2 4,2

 
Fonden upplöses i takt med avskrivning av investeringen.  

Not 18  
Långfristiga skulder
Kommunen
Låneportföljens sammansättning 2010-12-31
 
 Belopp         Återbet  Ränta
 Mkr dag %
Kommuninvest i Sverige AB 20,0 2012-06-19 3,15
Swedbank Hypotek AB 6,0 2012-10-30 5,11
Summa 26,0 

Under året har två lån amorterats på sammanlagt 36 Mkr. 
Samtliga kvarvarande lån har bunden ränta.   
Genomsnittlig ränta under året har varit 3,73 %.   
Återstående lånetid: > 6 mån 26 Mkr  
   
Ale kommun tillämpar huvudmetoden vid redovisning av lånekostna-
der. AB Alebyggen aktiverar lånekostnader under byggtiden då extern 
upplåning skett. Under 2010 har dock  inga lånekostnader aktiverats. 
  
   
Kommunens bolag     Mkr
AB Alebyggen har långfristiga skulder på    637,9
Låneportföljens sammansättning 2010-12-31:   
Lån med rörlig ränta alt återstående   
räntebindningstid inom 1 år:    294,9
Lån med räntebindningstid inom 2 år:    100,0
Lån med räntebindningstid inom 3 år:    97,8
Lån med räntebindningstid med 4 år eller fler:   137,8
Räntefri skuld till ek för Kooperativ hyresrätt:   23,3
Övrig långfristig skuld:    1,0

Amorteringar inom 1 år uppgår till 16,9 Mkr.   
   
AB Alebyggens dotterbolag Skå-dal 31:3 AB har   
långfristiga skulder till kreditinstitut på:    19,7
   
AB Alebyggens intressebolag Ale Exploatering AB  
har inga långfristiga skulder 2010-12-31.   

 Kommunen Kommunen  
  och dess bolag 
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Not 19  
 2009 2010 2009 2010
Kortfristiga skulder 1231 1231 1231 1231
Leverantörsskulder 51,9 60,3 62,2 77,5
Personalens skatter 12,3 13,3 12,6 13,6
Upplupna kostnader/    
förutbetalda intäkter 104,8 102,6 132,0 130,3
Förutbet intäkter avs expl fast – 20,0 – 20,0 
Förutbetalda skatteintäkter 34,0 10,4 34,0 10,4
Semester- och övertidsskuld 55,6 58,7 56,8 59,8
Förutbetalt konjunkturstöd 26,7 – 26,7 –
Förutbetalda intäkter från
affärsverks renhållning 1,5 2,6 1,5 2,6
Saldo koncernkonto    
 – AB Alebyggen 28,0 27,7 – –
 – Skå-dal 31:3 AB – -0,2 – –
 – Ale Utveckling AB 0,2 0,1 – –
Skuld mervärdeskatt – – 1,2 0,6
Skatteskulder – – 1,5 0,4
Övriga kortfristiga skulder 0,6 0,6 17,6 19,9
 315,6 296,1 346,1 335,1

Not 20
     
Ansvars- och  2009 2010 2009 2010
borgensförbindelser 1231 1231 1231 1231
AB Alebyggen 638,4 622,1 – –
Renova AB 1,0 0,9 1,0 0,9
GRYAAB 0,3 0,1 0,3 0,1
Föreningar med flera 1,3 1,3 1,3 1,3
Förlustansvar egna hem 1,3 1,2 1,3 1,2
FASTIGO – – 0,2 0,2
Lägenhetsunderhåll avtal HGF – – 78,3 77,6
Totalt borgensåtagande 642,3 625,6 82,4 81,3

Ale kommun har i april 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likaly-
dande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem-
skommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kom-
muninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ale kommuns an-
svar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per  
2010-12-31 uppgick kommunivest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
183 455 180 724 kronoroch totala tillgångar till  
178 833 146 269 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 728 600 000 kronor och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 710 100 000 kronor.

Ale kommun hade 2010-12-31 en kreditlimit hos Nordea på 10 Mkr för 
leasing av personbilar. Limiten är fullt utnyttjad och beräknas höjas till 
15 Mkr under år 2011 pga planerade utbyten till nya leasingbilar. 
    

  

 Kommunen         Kommunen  
  och dess bolag 

Not 21  
Ansvarsförbindelser, pensioner intjänade före 1998 

                                                          Belopp i tkr Belopp i tkr  
                                                 exkl löneskatt inkl löneskatt
Ansvarsförbindelse per 2009-12-31 457 022 567 896
Ränteuppräkning  7 530  9 357
Basbeloppsuppräkning -1 547 -1 922
Gamla utbetalningar, intjänade före 1998 -17 516 -21 765
Aktualisering -320 -398
Bromsen -4 500 -5 592
Övrigt -917 -1 139
Ansvarsförbindelse enligt ordinarie 
beräkning KPA per 2010-12-31 439 752 546 436
Ansvarsförbindelse enligt särskild 
beräkning KPA för förtroendevalda 2 362 2 935
Avgår del av ovanstående som är bokad 
som skuld under Avsättn för pensioner -931 -1 157
Ansvarsförbindelse per 2010-12-31 441 183 548 214
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Utfall driftbudget
Resultatsammanställningen redovisar nämndernas nettokostnader för åren 2008–2010. För 2010 redovisas dessutom nämndernas 
bruttokostnader, intäkter och budgetavvikelse. Budget omfattar av fullmäktige antagen budget på 1 247 200 tkr -10 000 tkr (reserv 
framtida pensionskostnader) = 1 237 200 tkr

 Bokslut Bokslut Brutto- Intäkter Bokslut Budget Budget- 
 netto  netto kostnader   netto    avvikelse 
Tkr  2008   2009   2010   2010   2010   2010        2010
                 
Verksamhet
Barn- och ungdomsnämnden 459 849 469 619 518 505 54 484 464 021 466 413 2 392
Vård- och omsorgsnämnden 361 996 375 299 483 719 87 081 396 638 381 536 -15 102
Utbildnings- och kulturnämnden 171 829 182 331 205 471 27 749 177 722 175 402 -2 320
Kommunstyrelsen 72 372 66 501 123 775 53 676 70 099 84 211 14 112 
Tekn nämnd skatte- o internfin 38 707 42 540 225 078 180 735 44 343 44 092 -251 
Tekniska nämnden affärsverksamhet – -2 66 128 66 128 0 0 0
Miljö- och byggnämnden 14 662 14 668 26 825 12 841 13 984 14 957 973 
Överförmyndarnämnden 1 180 1 293 1 370 – 1 370 1 438 68 
Valnämnden – 196 831 317 514 554 40
Revision 802 748 781 44 737 785 48
Arbetsmiljöinsatser 995 905 709 – 709 1 000 291
Förorenad mark 1 000 3 668 72 910 71 558 1 352 1 000 -352
Väg- och järnvägsprojekt 12 223 15 730 – – – – –
Särskilda insatser 2 287 4 027 5 107 – 5 107 6 970 1 863
Tillväxt – 3 433 5 015 59 4 956 4 950 -6
Riktade anslag – 3 225 3 196 466 2 730 3 592 862
Arbetsmarknadsåtgärder – – 6 000 – 6 000 6 000 0
Övriga kostnader/intäkter 1) -8 965 3 702 14 934 25 158 -10 224 0 10 224 
Pensionsutbetalningar mm 2) 10 368 -8 713 21 273 – 21 273 20 100 -1 173
Färdtjänst 5 093 5 999 3 969 318 3 651 5 900 2 249
Kollektivtrafik 3) 11 171 13 910 17 320 - 17 320 18 300 980
Verksamhetens kostnader 1 155 569 1 199 079 1 802 916 580 614 1 222 302 1 237 200 14 898

Resultaträkning
Avgår kapitalkostnader -79 642 -82 404 -76 103 – -76 103 -83 400 -7 297
Tillkommer avskrivningar 50 202 48 844 49 508 – 49 508 54 000 4 492 
 
Verksamhetens nettokostnader 1 126 129 1 165 519 1 776 321 580 614 1 195 707 1 207 800 12 093

Skatteintäkter/GSB 1 164 167 1 203 899   1 260 402 1 246 800 13 602
Finansiella intäkter 6 607 2 739   1 651 1 000 651
Finansiella kostnader -6 816 -5 943   -2 288 -15 000 12 712

Årets resultat 37 829 35 176   64 058 25 000 39 058

Nettokostnadsandel inkl fin netto 96,8 % 97,1 %   94,9 % 98,0 %

Budgeterad reserv för
pensionskostnader, ansvarsförb  25 020 10 000   10 000 10 000 

 

Noter
1)   Kostnaderna avser bl a avsättning till återställande av avfallsdeponi, elräkning för bandyhallen från tidigare år, realisationsförluster vid utrangering 

av anläggningstillgångar. Intäkterna avser bl a intäkter för mottagande av massor från   infrastrukturprojekt, ersättning för uttaget berg, ersättning 
vid avyttring av mark, realisationsvinst vid försäljning av Älvskolan, realisationsvinst vid avräkning av exploateringsfastigheter, ersättning för felaktigt 
debiterad elkostnad för Björkliden.

2)   Pensionsutbetalningar samt differens mellan uttaget personalomkostnadspålägg och verkliga kostnader.
3)  Prognos, då bokslutet för Västtrafik ej är klart.       
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I budget ingår av kommunfullmäktige antagen investeringsbudget, ombudgeteringar från 2009 samt under året beviljade tilläggsanslag. 

  
 Budget    
Tkr utgifter Utgifter  Inkomster  Netto Avvikelse

Datorer, inventarier o dyl
IT-investeringar 3 250 3 195 – 3 195 55
Kommunstyrelsen 1 254 636 – 636 618
Miljö- och byggnämnden 1 582 841 – 841 741
Utbildnings- och kulturnämnden 2 900 2 899 – 2 899 1
Barn- och ungdomsnämnden 7 653 6 115 – 6 115 1 538
Vård- och omsorgsnämnden 5 513 3 291 – 3 291 2 222
Tekniska nämnden 392 42 – 42 350

Idrottsanläggningar     
Idrottshall 28 449 27 379 – 27 379 1 070
Upprustning idrottsanläggningar 855 702 – 702 153
Upprustning badplatser 277 283 – 283 -6

Park, gator och vägar mm     
Resecentra i Älvängen 18 200 26 891 -9 032 17 859 341
Trafikinvesteringar 4 615 1 544 -307 1 237 3 378
Utbyggnad av gång- och cykelbanor 3 317 4 337 -1 722 2 615 702
Skredförebyggande och stabilitetsåtgärder 2 232 903 – 903 1 329
Tillgänglighetsanpassning allmän plats 703 425 – 425 278
Fordonsbyte parkenheten 1 413 1 413 – 1 413 0

Skolor och förskolor     
Ny- och ombyggnad skolor och förskolor 15 400 15 305 – 15 305 95
Energibesparande åtgärder 1 465 1 425 – 1 425 40
Upprustning skolgårdar 970 854 – 854 116
Arbetsmiljöåtg skolor och förskolor 413 298 – 298 115
Mindre anpassningar skolor 331 244 – 244 87

VA och renhållning     
Tryckavlopp Nödinge* – 4 389 – 4 389 -4 389
Omb VA-ledningar pga Bana Väg i Väst 6 000 258 – 258 5 742
Dubblering av huvudvattenledning Surte 5 908 5 905 – 5 905 3
Ombyggn av VA-ledningar Alvhem 2 316 781 – 781 1 535
VA-sanering/-investering/-reinvestering 775 662 – 662 113
Älvängens reningsverk, ombyggn 762 70 – 70 692
Dagvattenmagasin utbyggnad 450 – – 0 450
Ombyggnad driftkontor 70 32 – 32 38
Fordonsbyte renhållningen 1 400 – – 0 1 400
Kortsystem återvinningscentral 600 672 – 672 -72
Miljöcontainer renhållningen 200 – – 0 200
Dieseltank renhållningen 125 97 – 97 28

Markreserv
Brandsbo 1:5, 1:27 7 025 7 000 – 7 000 25
Skepplanda 3:18 2 300 2 301 – 2 301 -1
Äskekärr 3:3, 3:4 1 100 – – 0 1 100
Ale Verle 1:39 (Verle gammelskog) – – -400 -400 400

Övriga investeringsobjekt     
Tillgänglighetsanpassningar fastigheter 4 149 3 828 – 3 828 321
Om-/nybyggn dagverksh Krokstorp 2 408 1 407 – 1 407 1 001
Utrustning/effektivisering centralkök 2 061 1 193 – 1 193 868
Fordon och utrustning Räddningstjänst 1 903 1 504 – 1 504 399
Säkerhetförebyggande åtgärder 1 413 1 371 – 1 371 42
Vikingagård/AME; Hövdingahall 1 334 1 659 -387 1 272 62
Ombyggn brandstation Surte 1 195 889 – 889 306
Paviljong AME 700 694 – 694 6

SUMMA INVESTERINGAR 145 378 133 734 -11 848 121 886 23 492

* Tryckavlopp Nödinge är ej med i investeringsbudgeten. Anläggningen är redan finansierad genom avsättning till investeringsfond VA under räkenskaps-
året 2009.

Utfall investeringsbudget 2010
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Exploateringsredovisning
 Netto före Inkomster Utgifter Resultat Netto
Tkr 2010 2010 2010 2010  2010-12-31

Bostadsområden
Sandliden  118 – -39 79 0
Villaområde Källarliden 1 120 460 – 1 380 200
Skogsvägen/Danska vägen 506 – – – 506 
Lärkås/Keillers Damm -746 1 118 – – 372
Vimmersjön 1 800 – -500 1 000 300
Klockarevägen 681 – – 681 0
Bohus skanser -323 145 -351 – -529
Ale Höjd -13 400 111 -1 427 – -14 716
Kronogården -1 354 643 -895 – -1 606
Övriga expl områden för bostäder -41 120 -31 9 39
Summa bostadsområden -11 639 2 597 -3 243 3 149 -15 434  
   
Verksamhetsområden 
St Vikens verksamhetsområde -3 187 – -190 – -3 377
Surte västra industriområde -1 765 – -259 – -2 024
Eka – Stora Viken -2 500 – – – -2 500
Rödjans väg 1 607 1 009 -25 1 391 1 200
Älvängens norra verksamhetsomr -2 588 – -1 300 – -3 888
Älvängens södra industriområde 720 – -488 – 232
Skepplanda industriområde -4 409 – -162 – -4 571
Osbackens verksamhetsområde -1 598 – -196 – -1 794
Backa golf, etapp två -325 415 -40 – 50
Ridanläggning Nödinge 456 870 – 1 326 0
Övriga expl områden för verksamhet -184 – -9 – -193
Summa verksamhetsområden -13 773 2 294 -2 669 2 717 -16 865
 
Vägprojekt BanaVäg i Väst -16 553 13 216 -2 627 – -5 964

TOTAL SUMMA KOMMUNEN -41 965 18 107 -8 539 5 866 -38 263
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Ale kommuns personal

Syftet med en personalpolitik är att skapa förståelse och 
samstämmighet mellan organisationens och de anställ-
das mål. Ale kommun vill med sin personalpolitik skapa 
en attraktiv arbetsplats som kan attrahera, behålla och 
utveckla medarbetare i alla våra verksamheter.

Personalpolitiken är ett av två huvudområden som 
ingår i den strategiska planens verksamhetsperspektiv och 
ska därmed beaktas i nämndernas styrdokument och i den 
dagliga verksamheten. 

Uppföljningen av de strategiska personalpolitiska om-
rådena ligger till grund för utformningen av kommande 
års personalpolitiska mål på kommunövergripande nivå. 
Vad som hänt på det personalpolitiska området under 
2010 redovisas nedan. Inledningsvis ges en översikt över 
personalnyckeltal såsom antal anställda, sjukfrånvaro och 
personalkostnader. Därefter beskrivs det arbetet som 
bedrivits inom områdena hälsofrämjande arbetsmiljö, 
mångfald och jämställdhet, ledarskap, personalförsörjning 
samt kompetensutveckling och lönepolitik, som alla är 
prioriterade områden i den strategiska planen.

Anställda i Ale kommun
Antal anställda      
Ale kommun är kommunens största arbetsgivare. Antalet 
tillsvidareanställda i kommunen uppgick 2010-12-31 till 
1 897 personer. Det är en minskning med 17 personer 
sedan förra årsskiftet. Antalet månadsanställda vikarier har 
ökat med 75 jämfört med motsvarande tid 2009, från 117 
personer till 192. Likaså har antalet timmar som utförts av 
timanställda ökat från 278 250 timmar till 295 322. Det är en 
ökning med 6 %.

De förhållandevis största förändringarna jämfört med 
2009, när det gäller antalet tillsvidareanställd personal och 
månadsanställda vikarier såväl som timanställda vikarier, har 
skett inom kommunstyrelsen, utbildnings- och kulturnämn-
den och vård- och omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen har 
ökat med sex tillsvidareanställda var av fem har anställts till 
AME och månadsanställda vikarier har ökat med 22 (AME 
arbetsmarknadsåtgärder). Utbildnings- och kulturnämnden 

Antal årsarbetare
Antalet årsarbetare, arbetad tid, konstateras har ökat från  
1 790 årsarbetare 2009 till 1 798 år 2010. Det är en marginell 
ökning. Här ska observeras att den arbetade tiden omfattar 
hela 2010 medan antalet tillsvidareanställda avser situationen 
2010-12-31. När det gäller ökning av årsarbetare, arbetad tid, 
har de största förändringarna skett på vård- och omsorgs-
nämnden och kommunstyrelsen (AME).

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidare-
anställda har ökat något, från 93,4 % till 93,8 %. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har ett lokalt avtal beträffande önskad 
sysselsättningsgrad och flexibel arbetstid. Avtalet innebär att 
då vakanser, minskad eller ökad arbetstid uppstår i verksam-
heter ska befintliga personal i första hand erbjudas syssel-
sättning, därefter kan nyrekrytering vara aktuell.

Andelen anställda med heltidsanställning har ökat från 
75,9 % till 76,2 %.

Kön- och åldersfördelning 
Av kommunens anställda var vid årsskiftet 83 % kvinnor och  
17 % män. De senaste åren har det varit smärre förändringar 
med förskjutningar några tiondels procentenheter upp och ner.

PERSONALPOLITIKEN – ETT MEDEL FÖR EN BÄTTRE VERKSAMHET!

Personalförändringar under 2010

Nämnd Tot antal Antal  Antal pers Tot pers 
 t v anställda nyanst som slutat förändring 

Barn- och ungdom 856 39 67 -28
Vård- och omsorg 678 64 48 16
Utbildning- och kultur 138 6 17 -11
Kommunstyrelsen 92 10 4 6
Tekniska 101 4 4 0
Miljö- och bygg 32 5 5 0
Totalt 1897 128 145 -17

Verksamhetsmått

 2008 2009 2010

Anställda
Tillsvidareanst tot 1 969 1 914 1 897 
– varav kvinnor 83,3 % 83,0 % 83,2 % 
– varav män 16,7 % 17,0 % 16,8 % 
Tidsbegr anst resp år 
– mån.avlönade dec 154 117 192 
– timavlönad arb tid   
helår (tim)  309 341 278 250 295 322

Årsarbetare
– månadsavlönade 1 672 1 636 1 630 
– timavlönade 171 154 168
Totalt 1 843 1 790 1 798

har minskat med 11 tillsvidareanställda. Antalet vikarier har 
däremot ökat med 6. Vård- och omsorgsnämnden har ökat 
med 16 tillsvidareanställda och 34 vikarier, däremot har de 
timavlönades tid inte ändrats. Under de senaste åren har 
ett omfattande omställningsarbete bedrivits för att anpassa 
verksamheterna till nya förutsättningar på grund av mål-
gruppsförändringar och för att nå fastställda effektiviserings-
mål. Vikande elevunderlag inom grund- och gymnasieskolan 
har varit den viktigaste grunden för barn- och ungdoms-
nämndens och utbildnings- och kulturnämndens omställ-
ningsarbete och är förklaringen till de stora förändringarna 
som skett på personalsidan.
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Verksamhetsmått

 2008 2009 2010 
Sysselsättn.grad  
i procent
t v anst O  93,7 93,4 93,8
– andel heltid 76,9 75,9 76,2 
– andel deltid 23,1 24,1 23,8 
– enbart kvinnor 92,8 92,5 93,1 
– enbart män 98,0 97,7 97,6

Åldersfördelning
Samtl mån anst O ålder 45,4 45,5 45,4
– enbart kvinnor O ålder 45,2 45,3 45,3
– enbart män O ålder 46,1 46,0 45,7
29 år och yngre, antal 204 177 212 
30–49 år, antal 1 071 1 039 1 051 
50 år och äldre, antal 848 815 826

Personalomsättning  
t v anst
Externa avgångar 118 86 98 
Pensionsavgångar 63 56 47 
Pensionsålder O 64,1 64,0 64
Externa rekryteringar 66 42 53 
Interna rekryteringar 117 45 75 
– varav sk 2–5 anställn. 32 11 21

Sjukfrånvaro i procent
Totalt t v anst 6,8 6,1 5,6 
– kvinnor 7,5 6,7 6,0 
– män 3,8 3,1 3,6 
Totalt samtl anst 6,1 5,5 5,1 
– kvinnor 6,7 6,2 5,5 
– män 3,6 3,0 3,5 
29 år och yngre 4,2 4,7 3,7 
– kvinnor 4,8 5,4 3,9 
– män 2,0 2,3 3,4 
30–49 år 5,9 5,6 4,9 
– kvinnor 6,4 6,0 5,3 
– män 3,5 3,4 3,2 
50 år och äldre 6,9 5,7 5,7 
– kvinnor 7,5 6,5 6,1 
– män 4,3 2,8 3,9
>60 dagar 45 46,7 30,0
dag 1–14 39,0 37,1 55,3

O = genomsnitt

Den genomsnittliga åldern för kommunens anställda har 
minskat med 0,1 år sedan 2009 och var vid årsskiftet 45,4 år. 
Andelen anställda under 30 år har ökat något och utgjorde 
10 % av de anställda. Motsvarande andel 2009 var 8,7 %. 
Åldersgruppen 30–49 år är den största åldersgruppen och 
utgör 50,3 % av de anställda. Det är en minskning med  
0,8 % i förhållande till 2009. När det gäller gruppen över 50 
år utgör den 39,5 % och där är minskning med 0,6% jämfört 
med 2009. De nämnder som har flest unga medarbetare är 
miljö- och bygg, tekniska och vård- och omsorg, medan ut-
bildnings- och kultur och kommunstyrelsen har den högsta 
medelåldern.

Cirka 650 personer beräknas gå i pension de närmaste 
tio åren. Under 2010 gick 47 personer i pension. Detta var 9 
färre än under föregående år. Den genomsnittliga pensions-
åldern var 64 år, vilket är oförändrat jämfört med 2009.

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron bland de tillsvidareanställda fortsätter att 
minska och var under 2010 totalt 5,6 % vilket är 0,5 procent-
enheter lägre än under 2009 och är den lägsta nivån som 
kommunen haft på 2000-talet. Sjukfrånvaron har minskat 
bland kvinnor men ökat något bland män. Sjukfrånvaron för 
samtliga anställda har sjunkit från 5,5 % 2009 till 5,1 % 2010.
När det gäller tillsvidareanställd personal har utbildnings- 
och kulturnämnden, barn- och ungdomsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden minskat sin frånvaro. Övriga 
nämnder har ökat något. De mest positiva förändringarna 
finns på vård- och omsorgsnämnden där minskningen är 0,8 
procentenheter, barn- och ungdomsnämnden 0,5 procenten-
heter och utbildnings- och kulturnämnden 1,4 procentenhe-
ter. Under 2010 har sjukskrivningstiden över 60 dagar mins-
kat från 46,7 % till 30 % och korttidsfrånvaron, det vill säga 
frånvaron under de första 14 dagarna, har ökat från 37,1 % 
till 55,3 %. Sjuktalen har gått ner i samtliga åldersgrupper  
även för den yngre gruppen som ökade fram till 2009.

Personalavgångar och rekryteringar
Under året har 145 tillsvidareanställda personer slutat sin an-
ställning i kommunen. Av dessa har 47 slutat med pensions-
avgång och 98 av andra skäl. Motsvarande antal 2009 var 

Årsarbetare arbetad tid* totalt per nämnd  

*Samtliga tillsvidareanställdas och vikariers faktiska antal arbetade timmar 
dividerat med årsarbetstidsmåttet 1 760 timmar.

 2009

809
599
149
106

97
30

1 790

 2010

770
627
128
134
105

34
1 798

 Förändring

-39
28

-21
28

8
4
8

Barn- och ungdom 
Vård- och omsorg
Utbildning- och kultur
Kommunstyrelsen
Tekniska
Miljö och bygg
Totalt

142 personer varav 56 gick i pension. 2010 har nyrekrytering 
skett genom att 53 personer rekryterats externt och 75 in-
ternt varav 21 personer varit så kallade 2–5 anställda. Antalet 
rekryteringar är alltså lägre än antalet som slutat. Det har 
framgått tidigare att det är 17 färre tillsvidareanställda 2010 
än 2009. Bland de 98 personerna som lämnade sin anställ-
ning under året har 18 personer fått lämna organisationen 
på grund av övertalighet, 11 har slutat genom att ta del av 
kommunens omställningserbjudande. Personalomsättningen 
har varit på i stort sett samma nivå 2010 som 2009.



49Årsredovisning Ale kommun 2010

Personalkostnader
De totala personalkostnaderna 2010 var 885,7 Mkr. Motsva-
rande kostnad 2009 var 846,0 Mkr. Personalkostnaderna har 
därmed ökat med 4,7 %. Inom personalkostnader redovisas 
även kostnader för pensionsutbetalningar och pensions-
skuldsökning. Det är en stor skillnad på personalkostnadsök-
ning mellan nämnderna. 

Vård- och omsorgsnämnden har en stor ökning medan 
utbildningsnämnderna har minskat sina personalkostnader. 
Årets stora satsning på arbetsmarknadsåtgärder och feriear-
beten har ökat personalkostnaderna under kommunstyrelsen.

Hälsofrämjande arbetsmiljö
En god arbetsmiljö är en miljö där vi känner arbetsglädje 
och där samtliga medarbetares resurser tas tillvara och ut-
vecklas. En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, bidrar till att 
verksamhetens mål uppnås och ökar kommunens möjlighe-
ter att rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare.
Företagshälsovården är en viktig aktör i vårt rehabiliterande, 
förebyggande och hälsofrämjande arbete. Företagshälsovår-
dens statistik visade senast att Ale kommun använder  
en tredjedel av sina resurser på rehabiliterande insatser, en 
tredjedel på förebyggande och en tredjedel på hälsofräm-
jande insatser.

Under 2010 bytte kommunen företagshälsovård genom 
en upphandling från Human Hälsan till Feel good. Arbetet 
med att implementera en ny företagshälsovård har pågått 
under hösten 2010.

De anställda har även tillgång till kostnadsfri personal-
vårdsprogram, via Falck Healthcare vid personliga problem, 
både privat och arbetsrelaterade, som påverkar arbetsförmågan.

All personal erbjuds subventionerad friskvård och 632 
medarbetare har under 2010 använt den möjligheten.

En personalförening har grundats och den hade sin kick-
off  i november 2010.

50 hälsoinspiratörer på olika arbetsplatser har utbildats. 
De arbetsplatser som har en hälsoinspiratör har kunnat 
ansöka om stimulansmedel till hälsoaktiviteter.

140 hälsoprofiler har genomförts med hjälp av hälsope-
dagoger som praktiserade i Ale kommun.

Som ett led i det förebyggande arbetet och hälsofrämjan-
de arbetet har följande utbildningar arrangerats i samarbetet 
med företagshälsovården; Smärtskolan, Balans i livet för 
medarbetare och chefer, Gag och mitt skafferi med fokus på 
övervikt och relation till mat, utbildning för chefer i konflikt-
hantering och svåra samtal, Grundutbildning i arbetsmiljö 
för chefer och skyddsombud.

Mångfald och jämställdhet
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att ge-
nomföra en bred utbildningsinsats för samtliga politiker och 
anställda i syfte att öka kunskapen om jämställdhet i allmän-
het och homosexuella, bisexuella och transsexuella personers 
livs- och arbetssituation i synnerhet. Samtliga politiker har 
utbildats under 2010.

En lönekartläggning och löneanalys har genomförts i 
samband med löneöversynen 2010 som grund för arbetet 
med jämställda löner.

En partgemensam arbetsgrupp har haft i uppdrag att 
ta fram förslag för hur en mer jämställd organisation ska 
uppnås. Gruppens arbete har resulterat i en övergripande 
lönekartläggning och analys i Ale kommun 2010 samt hand-
lingsplan för jämställda löner.

Ledarskap
Ledarskap och medarbetarskap hör nära ihop och är varan-
dras förutsättningar för en bra verksamhet. Kommunens le-
dare är nyckelpersoner i arbetet med att förnya och utveckla 
verksamheten för Ale kommuns invånare.

Personalkostnader 2010 (Mkr)

Personal-
kostnader

354,0
308,1

72,5
74,7
57,4
17,5
1,5

885,7

Total- 
kostnader

518,5
483,7
205,5
123,8
122,5

26,8
2,2

1 483,0

 Procentandel

68 %
64 %
35 %
60 %
47 %
65 %
68 %

60 %

Nämnd

Barn- och ungdom 
Vård- och omsorg
Utbildning- och kultur
Kommunstyrelsen
Tekniska
Miljö och bygg
Övriga

Totalt

Årets verksamhet 
I den strategiska planen har kommunfullmäktige under 
avsnittet Personalpolitik lagt fast inriktningen för det per-
sonalpolitiska arbetet. Utvecklingsarbetet ska bedrivas inom 
fem områden: hälsofrämjande arbetsmiljö, mångfald och 
jämställdhet, ledarskap, personalförsörjning och kompe-
tens och lönepolitik. Ett framgångsrikt arbete inom dessa 
områden lägger grunden för att Ale kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare för såväl dagens som morgondagens 
medarbetare. Den strategiska planen pekar på att fokus inom 
det personalpolitiska arbetet 2009–2010 ska vara att utveckla 
förutsättningarna för det goda medarbetarskapet.

Kommunstyrelsens förvaltning är kommunens samlade 
specialistfunktion i arbetsgivarfrågor och det innebär ansvar 
för allt ifrån utvecklingsfrågor till stöd åt kommunens led-
ningspersonal i samtliga personalfrågor.

Resultatet av arbetet inom det personalpolitiska områ-
det följs upp genom ett antal personalnyckeltal och genom 
medarbetarundersökningar (enkäter) som genomförs vartan-
nat år. Senast genomförda undersökningen var 2009. En 
ny undersökning är planerad under 2011. Nedan redovisas 
sammanfattningsvis genomförda och pågående aktiviteter 
inom respektive utvecklingsområde för att nå uppställda mål. 
Många av aktiviteterna är processer som sträcker sig över en 
längre tid.
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Vid de chefsdagar och frukostmöten som regelbundet 
hålls för kommunens chefer tas aktuella teman upp såsom 
kvalitetsarbete, den strategiska planen, löneöversynsarbete, 
personal- och budgetfrågor och också föreläsningar kring 
ledarskapsfrågor såsom vinnande bemötande, förändring 
och arbetsglädje med mera.

Därutöver har chefer erhållit utbildning i arbetsmiljö- och 
arbetsrättsfrågor.

Ale kommun, med fokus på cheferna inom äldre-
omsorgs- och funktionshinderverksamheten, har deltagit 
i ett forskningsprojekt, CHEFiOS där de organisatoriska 
förutsättningarna för ledarskapet har studerats. Resultatet av 
projektet ska ge en vägledning och ligga till grund för arbe-
tet med att vidareutveckla ledarskapet och de organisatoriska 
förutsättningarna för ledarskapet.

Under 2010 har en övergripande organisationsöversyn 
skett i Ale kommun. Översynen har resulterat i ett flertal 
förändringar på organisation och ledningsnivå. På grund av 
dessa förändringar har det varit en medveten avvaktan på 
satsningar på ledningsnivå.

Personalförsörjning
Det omställningsarbete som startades 2009 för att anpassa 
verksamheterna till nya förutsättningar på grund av mål-
gruppsförändringar har delvis fortsatts även under 2010. 
Minskat elevunderlag inom grund- och gymnasieskolan har 

inneburit att utbildnings- och kulturnämnden samt barn- 
och ungdomsnämnden vidtagit åtgärder. Även vård- och 
omsorgsnämnden har bedrivit omställningsarbete bland 
personliga assistenter.

Om några år beräknas kommunen stå inför omfattande 
rekryteringsbehov. Som stöd för rekryteringsarbetet har ruti-
ner för rekryteringsprocessen förbättras och utvecklats.

I samarbete med KPA och pensionsmyndigheten har en 
pensionsinformation erbjudits till de medarbetare som är  
61 år och äldre.

Kompetensutveckling och lönepolitik
I det kommunövergripande perspektivet pågår det kompe-
tensutveckling/utvecklingsarbete kring medarbetarskapet, 
samverkansstrukturerna och rekryteringsprocessen.

Ett processinriktat utvecklingsarbete kring medarbetar-
skapet påbörjades 2010. Målsättningen med utvecklingsar-
betet är att öka medarbetarnas delaktighet och engagemang 
och att tydliggöra roller och ansvarsfördelning. Ett verktyg 
är framtaget byggt på FAS- arbetsliv som kommer att kom-
pletteras med två nya delar/kuvert. Ett kuvert som handlar 
om produktiva relationer på arbetsplatser är framtaget. Cirka 
en tredjedel av alla arbetsplatser har påbörjat sitt arbete.

En handlingsplan för jämställda löner är framtagen. Lö-
nekartläggning och analys av 2009 års löner har varit grun-
den för det lönepolitiska arbete som har bedrivits under 2010.

Tillsvidareanställda per yrkeskategori
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Barn– och ungdomsnämnden
NÄMNDEN ANSVARAR FÖR förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk 
särskola, skolbarnsomsorg, föreningsstöd och kommunal fritidsverksamhet. 
Barn- och ungdomsnämndens uppdrag är att ge barn och unga god omsorg och 
grundläggande kunskaper samt möjligheter till ett rikt fritids- och föreningsliv. 
Nämnden ska också erbjuda förutsättningar för ett aktivt och berikande fritidsliv 
för kommunens invånare.

Ordförande: Eje Engstrand (S)
Förvaltningschef: Annika Sjöberg
Antal anställda: 856
Årets resultat: 2,4 Mkr
Nettokostnad: 464,0 Mkr

Verksamhetsmått

 Utfall  Utfall Budget 
 2009 2010 2010 
Barn 1–5 år
Enskild verksamhet  
i Ale kommun 122 123 120 
Familjedaghem 88 74 80 
Egna förskolor 1 424 1 449 1 429 
Köpta platser 5 16 45
Sålda platser -3 6 3

Summa Ale barn 1 636 1 656 1 631

Barn 6–12 år
Inskrivna i egna skolor 2 210 2 208 2 219 
därav fr andra kommuner -12 -8 -12 
integrerade särskoleelever -4 -4 -4 
Köpta platser 224 205 224

Summa Ale elever 2 418 2 401 2 427

Barn 13–15 år
Inskrivna i egna skolor 1 042 946 939 
därav fr andra kommuner -14 -14 -14 
integrerade särskoleelever -1 – – 
Köpta platser 161 196 162

Summa Ale elever 1 188 1 128 1 087

Barn fritidshem
Egna fritidshem 1 224 1 250 1 212 
Köpta platser 102 111 126 
Sålda platser -6 -6 -6

Summa Ale barn 1320 1 355 1 332

Särskolebarn
Egen särskola 40 40 40 
därav fr annan kommun -2 – -2 
Köpta platser 1 – 1

Summa Ale elever 39 40 39

Förberedelseklass 30 28 30

Modersm.undervisn. 212 219 212

genom att man tar upp det i verksamheten på fritidsgår-
darna. Läger och andra aktiviteter har också ordnats för att 
få ungdomar från olika orter att träffas och samverka med 
varandra.

Årets verksamhet
De åtgärder för att anpassa organisationerna till de ekono-
miska ramarna, vilka genomfördes under 2009, fortsatte 
även under början av 2010 och i slutet av året hade det 
ekonomiska läget stabiliserat sig. Trots att förutsättningarna 
var goda fanns det enheter som av olika skäl hade svårt att 
klara de ekonomiska ramarna. 

Både skola, skolbarnsomsorg och förskolorna hade fler 
barn än budgeterat och för att klara de ekonomiska ramarna 
ökades antalet barn per avdelning i förskolan, vilket innebar 
att utbyggnadsbehovet minskade tillfälligt. De extra pengar 
som fanns för barn i behov av särskilt stöd samt andra sats-
ningar i den här målgruppen har inneburit fler vuxna per barn. 

Under 2010 har förskolan fokuserat på förhållningssätt 
och bemötande. Kompetensutveckling och utvecklingsarbete 
med olika observationsmaterial för språk och matematik har 
använts för att höja kvalitén i verksamheterna.

Andelen elever i grundskolan som uppnått målet minst 
godkänt i alla ämnen har under perioden 2007 till 2010 
minskat från 77,1 % till 67,8 %. 

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har under 
samma period minskat från 90,3 procent till 84,3 %. I dessa 
siffror, som är hämtade ur Skolverkets officiella statistik, 
ingår samtliga skolor i kommunen, men inte de 15 elever 
som klarade sin behörighet efter terminsslut. Andelen med 
behörighet till gymnasiet skulle med dessa 15 elever blir 
drygt 88 %.

Mycket kraft har lagts på att vända betygsutvecklingen. 
Under våren satsades extra resurser på de skolor som hade 
elever med svårigheter att uppnå målen i årskurs nio. Till de 
pedagogiska utvecklingssatsningarna som påbörjats under 
senare år hör enheternas arbete med målstyrning, kunskaps-
uppföljning, betyg och bedömning samt färdigställande av 
planer för matematikutvecklingen och för språk-, läs- och 
skrivutvecklingen. Verksamheten för elever med behov av 
särskilt stöd har förbättrats genom bland annat kompensa-
toriska hjälpmedel, fler specialpedagoger och utbyggnad av 
Skoldatateket.  

NTA-satsningen har utvecklats med fler teman och fler 
pedagoger har utbildats. Det nya i NTA är en satsning på 
matematik för äldre elever, vilken Ale nu deltar i. 

En-till-en-projektet är en satsning på elevers läs- och skri-
vinlärning i årskurs 1–3, vilken startats i samverkan mellan 
barn- och ungdomsförvaltningen och IT-enheten. 

Ale fritids arbete med att stimulera olika ungdomsgrup-
per, föräldragrupper och föreningar har inneburit fler mö-
tesplatser för ungdomar. Lägerverksamheten har utvecklats 



52 Årsredovisning Ale kommun 2010

Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar ett positivt resultat på cirka 2 400 
tkr vilket motsvarar cirka 0,5 % avvikelse mot tilldelad 
budgetram. Trots stora anpassningar i organisationen är det 
fortsatt svårt för verksamheterna att hålla sig till givna ramar. 
De interkommunala kostnaderna fortsätter att öka. Det 
beror delvis på fler köpta platser men merparten av kost-
nadsökningen ligger i den nya lagstiftningen, som reglerar 
tilldelningen av elevpeng till de fria alternativen. Semesterlö-
neskulden ökade inte i den omfattning som var budgeterat. 
Minskade skolskjutskostnader och vakanta tjänster inom 
elevhälsan har haft en positiv inverkan på resultatet. Det är 
svårt att få tag på efterfrågade yrkeskategorier inom elevhäl-
san, vilket varit ett problem under perioden. 

Verksamhetsmått
Antalet barn i förskolan har ökat något jämfört med 2009. 
Största delen av ökningen ligger i kommunens egna försko-
lor med 25 barn. Inom skolans yngre åldrar är antalet barn i 
den egna verksamheten i stort sett oförändrad jämfört med 
2009. De köpta platserna i de yngre åren har dock minskat 
med cirka 20 elever. Skolbarnsomsorgen har ökat med cirka 
25 elever i den egna verksamheten. Årskurserna 7–9 i kom-
munens egna skolor har minskat med närmare 100 elever. 
De köpta platserna för de äldre eleverna har däremot ökat 
med ett 30-tal elever.

Investeringar
En stor del av investeringsanslaget användes till datorsats-
ningen En-till-en inom grundskolan. I övrigt har inves-
teringsanslaget använts till att byta ut gamla inventarier i 
verksamheterna samt till utökningen av lokaler i Nödinge. 
De anslag som är beviljade till den nya idrottshallen i Bohus 
har ej kunnat utnyttjas då byggnaden inte är tillräckligt fär-

digställd. De kommer att begäras att få överflyttade till 2011, 
likt övriga investeringsanslag som inte nyttjats under åren. 
Behovet är fortsatt stort och beställningar är i vissa fall re-
dan gjorda men förseningar på leverantörssidan har medfört 
att det dragit ut på tiden. 

Personal
Barn- och ungdomsförvaltningen har under flera år arbetat 
med att anpassa organisationen till förändringar i barn- och 
elevtal, främst minskningen av antalet äldre elever. Det ar-
betet har resulterat i att antalet årsarbetare inklusive timan-
ställda minskat med 83,7 och antalet månadsanställda med 
88 personer under perioden 2008–2010. Minskningen av 
antalet tjänster har främst lösts genom inte tillsätta vikariat 
eller återbesätta tjänster. Andelen kvinnor och män är i stort 
sett oförändrad år 2008 jämfört med år 2010 (87 % respek-
tive 13 %). Sysselsättningsgraden har ökat något för kvinnor 
(+ 0,6 procentenheter) och minskat marginellt för män (-0,3 
procentenheter). Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
är vid utgången av år 2010, 94,9 %. 

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska. Den totala sjuk-
frånvaron har minskat med en procentenhet under perioden 
2008–2010. Framförallt är det långtidssjukskrivningarna som 
har minskat. Sjukfrånvaron har minskat bland kvinnor, men 
ökat bland männen. Den största minskning i sjukfrånvaro 
har varit bland kvinnor i åldersgruppen upp till 29 år. 

Under åren 2009 och 2010 har cirka 40 tillsvidareanställda 
slutat per år, vilket är något färre än de tidigare åren. Samti-
digt har både de externa och interna rekryteringarna minskat 
under 2009–2010 jämfört med år 2008, även om det skedde 
en mindre ökning år 2010. Antalet pensionsavgångarna har 
legat på ungefär samma antal under åren, drygt 25 per år. 
Den genomsnittliga pensionsåldern har sjunkit från 64 år  
till 63,8 år. 

Ekonomisk översikt   Barn- och ungdomsnämnden

 Bokslut 2009   Bokslut 2010    
 Kostnader Intäkter Netto- Kostnader Intäkter Netto- 
Verksamhet, tkr   kostnad   kostnad

Förskola 115 622 24 706 90 916 125 284 26 863 98 421  
Skola 290 384 18 191 272 193 271 250 19 625 251 625 
Elevhälsa och specialister 8 283 29 8 254 8 991 54 8 937 
Fritidsverksamhet 27 281 1 401 25 880 28 719 1 680 27 039 
Interkommunala ersättningar 41 257 4 946 36 311 46 295 5 518 40 777 
Skolskjutsar 7 127 771 6 356 5 922 535 5 387 
Nämnd och administration 30 134 115 30 019 30 523 209 30 314 
Övrigt  -310  -310 1 521  1 521

Summa 519 778 50 159 469 619 518 505 54 484 464 021 

Kommunbidrag   470 138   466 413  
Resultat   519   2 392  
 



53Årsredovisning Ale kommun 2010

Utvecklings- och förändringsarbete
Det utvecklingsarbete som startades för ett par år sedan 
fortsätter och det viktigaste just nu är implementeringen av 
reformerna i skolan; ny skollag, Gy 2011, nya läroplaner och 
kursplaner.

Dessa innebär ett stort behov av kompetensutveckling, 
inköp av nya läromedel och informationsinsatser till elever 
och föräldrar. Sammantaget innebär detta ökade kostnader 
för sektorn.

Utvecklingen av användandet av datorer har skett under 
flera år och har under hösten 2010 fortsatt med satsningen 
på de yngre eleverna. Det har visat sig att datorer i under-
visningen är särskilt gynnsam för läs- och skrivinlärningen, 
som ju sker i de tidigare åldrarna. Därför är det viktigt att 
satsningen i årskurs 1–3 kan ske med kontinuitet. 

Fler elever med olika former av särskilda behov bör ges 

möjlighet att ha sin skolgång i kommunen. Genom att förbe-
reda för platser inom gymnasiesärskolan, utveckla särskilda 
verksamheter för elever som behöver en annan undervis-
ningsmiljö, ökas valfriheten för dessa elever och behovet av 
köpta platser minskar.

Lokalbehovet kommer att öka i takt med befolkningsut-
vecklingen. Utbygganden av skolor och förskolor anpassas 
till utvecklingen och planering pågår för närvarande för att 
bygga skola och förskola i Älvängen samt en skola i Nö-
dinge. Takten i detta avgörs av utvecklingen av barn- och 
elevtalen. Ny förskola i Nödinge, Äppelgården, samt idrotts-
hallen i Bohus beräknas öppna i augusti. 

Fler mötesplatser för ungdomar behöver utvecklas i 
samverkan med frivilligkrafter inom föreningslivet. Dessa 
mötesplatser ska tas fram tillsammans med ungdomarna 
utifrån deras behov och önskemål. 
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Vård– och omsorgsnämnden
NÄMNDEN ANSVARAR FÖR äldreomsorg, stöd och service till personer med 
funktionshinder, individ- och familjeomsorg med flyktingmottagande samt kommu-
nal hälso- och sjukvård. Rehabiliteringsverksamheten omfattar även regionens an-
svar för arbetsterapi och hjälpmedel. Nämnden ansvarar för tillsyns- och tillstånds-
verksamhet enligt tobakslagen och alkohollagen samt yttrande till lotteriinspektionen 
för tillstånd för automatspel. Anmälnings- och kontrollverksamhet avseende handel 
med nikotinläkemedel, kontroll av försäljning av ej receptbelagda läkemedel och 
kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen åvilar också nämnden. 

Ordförande: Eva Eriksson (S)
Förvaltningschef: Lisbeth Tilly 
Antal anställda: 678
Årets resultat: -15,1 Mkr
Nettokostnad: 396,6 Mkr

Årets verksamhet
Äldreomsorg: Den kraftiga ökningen av antal utförda hem-
vårdstimmar 2009 har fortsatt i alla hemvårdsområden 2010. 
Bohus hemtjänst har delats i två grupper.

Man kan också se en fortsatt ökning av ärenden inom 
korttidsplatser och dagverksamhet för dementa. Dagverk-
samhetens verksamhet har under året anpassat sig efter 
brukare och anhörigas behov genom ändrade öppettider och 
dagar efter önskemål. Under året har dagverksamheten verk-
ställt beslut för 44 personer fördelat på 2 352 besök. 2009 
var antalet besökare 29 personer. Antal personer med trygg-
hetslarm, cirka 500, är oförändrat 2010 jämfört med 2009.

Beläggningen på kommunens särskilda boenden har 
under 2010 varit 97 % vilket är högt. Antal personer med 
beviljat beslut om särskilt boende har ökat samtidigt som 
omsättningen på lediga platser varit låg vilket lett till att det 
har funnits en kö till särskilda boenden. Detta innebär att 
nämnden ej kunnat verkställa alla beviljade beslut. Under 
perioden januari–september har Ale kommun rapporterat in 
27 ej verkställda beslut om särskilt boende, varav 21 var fat-
tade under 2009. För samma period rapporterades in tre ej 
verkställda beslut om servicelägenhet och 12 om hemtjänst 
varav två var fattade 2009.

I december 2010 ansökte Socialstyrelsen hos förvalt-
ningsrätten om utdömande av särskild avgift till Ale kom-
mun med anledning av att nämnden inte verkställt beslut 
om särskilt boende inom 3 månader under 2009. Troligt är 
att Ale kommun kommer att utdömas ytterligare sanktions-
avgifter 2011, då för beslut som inte verkställts under 2010. 
Några personer som beviljats särskilt boende har i väntan på 
lediga lägenheter bott på Vikadamms tillfälliga boende. Det 
har i sin tur lett till brist på tillfälligt boende. För att tillgo-
dose behov av tillfälligt boende har äldreomsorgen köpt 
tillfälliga platser på villa Arelid i Alingsås.

Biståndsenheten är från och med 2010-01-01 organisato-
riskt en enhet inom äldreomsorgen från att tidigare varit ett 
eget verksamhetsområde under förvaltningschefen. Arbetet 
på Vikadamms korttidsenhet har omstrukturerats.

Hemsjukvård och rehabilitering: En organisationsföränd-
ring genomfördes i december 2010. En ny verksamhetschef  
har tillsatts för område hälsa och sjukvård, där verksam-
heterna Ale Rehab, hemsjukvården, flexpoolen, och anhö-
rigstödet som tidigare låg inom äldreomsorgen nu ingår. 
Anhörigstödet permanentades i april 2010 och utvidgades 
till att omfatta hela socialtjänstens område.

Antalet inskrivna patienter som har komplexa medicinska 
diagnoser har ökat 2010. Samarbetet med AVH- teamet (av-
ancerad vård i hemmet) på Kungälvs sjukhus har ökat under 
2010. Nattpatrullen har utfört mellan 55–70 insatser i form 
av omvårdnad, tillsyn och medicinska insatser.

Ale kommun har tillsammans med 88 andra kommuner 
deltagit i den nationella mätningen Basal hygien och klädreg-
ler (redovisas av SKL). Ale kommun har 2010 anslutit sig till 
Svenska Palliativregistret, vilket syftar till att skapa förbätt-
rad vård vid livets slut. Caliciutbrotten (magsjuka) har varit 
förhållandevis begränsade under året.

Den 1 mars infördes det nya hjälpmedelsavtalet i Västra 
Götalandsregionen. Kostnaderna för det nya avtalet har ökat 
under 2010 och för närvarande finns en tvist mellan leveran-
tör och avtalsparter med anledning av detta. Cirka 0,9 Mkr 
är förvaltningens ökning av kostnaderna 2010.

Funktionshinderenheten: Ett nytt serviceboende på Klö-
verstigen i Nödinge har färdigställts och inflyttning skedde 
i början av januari 2010. I samband med öppnande av det 
nya boendet har serviceboendet på Brattåsvillan i Surte 
lagts ned. En verksamhet med boendeplatser på Änggatan 
våning 2 har successivt startats upp under våren. På grund 
av förändrande behov för några brukare har bemanningen 
på en del boende varit förstärkt under året. Renovering av 
lokaler och lägenheter har skett på Änggatan, Krokstorp och 
korttidsverksamheten. På korttidsverkamheten har även för-
bättringar av utemiljön genomförts. Korttidsverksamheten 
i Nödinge har under året förändrats och verksamheten be-
drivs numera på Klockarevägens korttidshem i Nödinge och 
på Mossvägen i Nol. Verksamheten har i större utsträckning 
bedrivits under veckans alla dagar till skillnad från tidigare, 
då flertalet hade sin vistelse enbart på veckosluten. Verksam-
heten på Aktiviteten avvecklades i januari 2010. Kommunen 
bedriver fortsatt lägerverksamhet i egen regi. Antalet ären-
den med personlig assistans har ökat med 7 ärenden jämfört 
med 2009. Fem personer som berördes av den övertalighet 
som var 2009 då antal ärenden minskade har kunnat återan-
ställas. Behovet av stödformen boendestöd har ökat. I slutet 
av året hade 47 personer boendestöd, 6 ärende har avslutats 
och 23 nya har tillkommit. Under året har kommunens avtal 
med Solhaga by AB omförhandlats. POL (personal-assis-
tans-ledsagning)-grupp som ska bemanna dubbla assistans-
timmar, kortturer, ersätta medarbetare under möten samt ta 
ledsagningsuppdrag har startat under hösten 2010.
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Verksamhetsmått

 Utfall Utfall Budget 
 2009 2010 2010
Äldreomsorg 
Särskilt boende
– antal platser demensinriktn 84 84 84
– antal platser somatisk inriktn 68 68 68 
Korttidsplatser 29 27 27
– köpta korttidsplatser antal (dygn) 412 1 229 –
– antal ej verkställda beslut* 12 14 – 
Hemtjänst   
– antal timmar 195 430 227 267 180 000 
(beviljad tid + kringtid)    
– antal personer över 65 år 382 389 386
– antal personer under 65 år 47 43 47 
Utskrivningsklara patienter**
– antal dagar 149 191 140

* Beviljade beslut 2009 ej verkställda 2010 var 17 (totalt under 2010 
var 31)
** Här ingår hospicevård

Funktionshinder 
Bostad med särskild service  
– antal platser 56 62 59 
Boende psykiskt funk. hindr.
– antal platser 7 7 7 
Daglig verks. funktionshindr.
– antal platser 79 85 85 
Dagverks. psyk. funk. hindr.
– antal platser 32 35 35 
Utskrivningklara patienter 
– totalt antal dagar 0 0 0 
Personlig assistans
– (enl LSS), antal pers 7 8 7
– (enl LASS), antal pers  26 31 26 
– (enl SoL), antal pers 1 0 0 

Individ- och familjeomsorg
Försörjnings  stöd
– antal hushåll 577 738 570
Barn och ungdom
– antal köpta årsplatser inst. 10 9 7 
– antal årsplatser köpt öppenvård 10 5 2 
– antal årsplatser egen inst. 6 5 6
– antal köpta platser, kval fam.hem 4 4 – 
Missbruksvård för vuxna
– antal köpta årsplatser inst. 7 12 13 
– antal köpta årsplatser boende 15 27 8
Familjerätt, familjerådgivning
– antal placerade barn 32 39 39 
– antal samtal familjerådg. 335 330 350

som tidigare haft sjukersättning, sjukpenning mist denna 
ersättning, dels har nya tillkommit som bedömts ha arbets-
förmåga och vid övergången till arbetsförmedlingen fått en 
lägre inkomst alternativt av arbetsförmedlingen bedömts 
för sjuka för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. 
Individ- och familjeomsorgen har utveckat sitt samarbete 
med AME, Lärcentrum och Arbetsförmedlingen genom 
den extra satsning på arbetsmarknadsåtgärder som kommu-
nen gjorde under 2010 för att få ut försörjningsstödstagare 
i arbete/sysselsättning. IFO har utvecklat samverkan inom 
FINSAM för att få ut ungdomar ur försörjningsstödet via 
jobbcoach och arbetsrehabilitering av vuxna med samman-
satt problematik via ALE-teamet. 

Antal ärenden på missbruksenheten har ökat med  
10 % under 2010. Klienter med en samsjuklighet har sedan 
2008 näst intill tredubblats. Antalet klienter som har varit 
i behov av insatsen Köpt boende har nästan fördubblats 
under 2010, från 15 klienter i snitt per månad till 27 klienter 
i snitt per månad. Brattås stödboende, ett boende i egen 
regi startade upp i juli månad med utökad behandling i 
öppenvård. Detta utvecklingsarbete är av stor betydelse för 
missbruksenhetens framtida kostnadsutveckling. Alla nya 
behov av placering i jourfamiljehem och konsulentstödda 
familjehem tillgodoses nu av familjehemsenheten. Omorga-
nisation av familjehemsverksamheten möjliggör att behovet 
av familjehem i större utsträckning kan tillgodoses genom 
egen rekrytering, vilket är mer kostnadseffektivt alternativ än 
köp av konsulentstödda familjehem.

Antalet anmälningar när det gäller ungdomar har minskat 
med cirka 20 % men anmälningarna har blivit allvarligare 
till sin karaktär och krävt ett antal längre placeringar på 
institution. Missbruket av nätdroger typ Spice och cannabis 
har ökat i ungdomsgruppen. Anmälningar om barn 0–12 år 
som far illa har ökat med 10 % under 2010 och 10 % under 
2009. Antal barn placerade i familjehem har ökat med 22 % 
under 2010, från 32 placeringar till 39. Fortsatt målmedveten 
utveckling av strukturerad öppenvård (IHF) på familjehuset 
som alternativ till extern placering och utökning av perso-
nella resurser vid halvårsskiftet för att hantera öppenvården 
i egen regi framöver. Prioritet av fortsatt utveckling av 
samverkan mellan skola-socialtjänst-polis-fritid enligt SSPF-
modellen har skett.

Ekonomisk analys
Trots ett aktivt arbete med att hålla sin budgetram har 
förvaltningen inte haft möjlighet att klara detta under 2010. 
Förvaltningen har vid flera tillfällen till KS lämnat fördju-
pade analyser inom de områden som prognostiserat ett 
underskott. Årets resultat är ett underskott på -15,1 Mkr. 
Äldreomsorgen gör ett underskott på -5,3 Mkr. Det är köpt 
korttidsboende, ökat antal hemtjänsttimmar samt ökning 
av hjälpmedelskostnader som ger ett underskott. Individ- 
och familjeomsorgen gör ett underskott på -15,5 Mkr. Det 
är placeringskostnader och ökat försörjningsstöd som har 
ökat utöver budgetram. Funktionshinder gör ett positivt 
resultat med 3,2 Mkr och det är retroaktiva ersättningar från 
försäkringskassan samt förseningar i rekrytering av centralt 

Individ och familjeomsorg(IFO): Antalet försörjnings-
stödsbiståndsberättigade hushåll per månad har ökat från i 
genomsnitt 230 hushåll 2009 till 245 hushåll 2010. Försörj-
ningsstödet till personer med psykisk/fysisk ohälsa och/eller 
social problematik har ökat under 2010. Dels har klienter 
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placerade pedagoger, vilket har lett till senarelagda tjänste-
tillsättningar som främst ger överskottet. Verksamheten 
dagligt arbete har klarat av att tillgodose behoven med färre 
personal än planerat. Administration och nämnd gör ett 
överskott på 2,5 Mkr och det är förvaltningens reserv samt 
medel reserverade för arbetskläder som ger överskottet.

Verksamhetsmått
Antal hemvårdstimmar var beräknat till 180 000 för 2010 
och visar ett utfall på 227 267. Detta är en en mycket kraftig 
ökning av behovet av hemvård vilket kommer av ett ökat 
antal kommuninvånare i behov av hemtjänst samt önske-
mål från dem att bo kvar hemma. Inom funktionshinders-
verksamheten finns det omsättning i verksamheten och en 
ökning på de flesta områdena. Främst inom boendestödet 
märks den största ökningen från 7 145 (2008), 8 625 (2009) 
till 9 137 beviljade timmar under 2010. Brukarna inom bo-
endestödsområdet tenderar att ha ett mera omfattande stöd-
behov som till exempel funktionsnedsättning i kombination 
med missbruksproblematik. Nya diagnoser och nya stöd-
behov upptäcks och tillkommer, vilket bidrar till ökningen 
inom alla områdena i funktionshindersverksamheten.

Antal hushåll med försörjningsstöd har ökat med 161, 
från 577 under 2009 till 738 för 2010.

Personal
Antal tillsvidareanställda har ökat till 678 (662 år 2009). Det-
ta beror på det ökade antalet hemtjänsttimmar, nya boenden 
inom missbruksvården och för personer med funktionsned-
sättningar. Personal inom personlig assistens har minskat på 
grund av övertalighet och några av dem har kunnat erbjudas 
nytt arbete inom förvaltningen.

Antalet heltidsanställda var 412 (410 år 2009). Andelen 

heltidsanställda män är 6,8 % och motsvarande siffra för 
kvinnor är 93,2 %. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
för anställda har minskat marginellt till 91,1 %. 

Sjukfrånvaron har fortsatt sjunka från att ha varit 11,0 % 
för tillsvidareanställda 2006 är sjukfrånvaron nu nere i 6,2 % 
vid utgången av 2010.

Genomsnittsåldern för de anställda har sänkts till 44,4 
år (45,7 år 2009). Under 2010 gick 16 personer i pension (8 
personer år 2009). Åldern vid pensionsavgång var i genom-
snitt 64,1 år (64,8 år 2009).

Investeringar
Nämndens investeringsbudget har uppgått till 5,5 Mkr och 
3,3 Mkr har förbrukats. Anledning till att förvaltningen inte 
ianspråktagit alla medel är att nytt äldreboende i Nödinge 
ännu inte färdigställts samt att upphandling och inköp av nya 
IT-system endast påbörjats under 2010. Medel har använts 
bland annat till nytt boende och verksamhet på Brattåsvillan 
och Klöverstigen, nya möbler och staket till Klockarängen, 
Familjehusets flytt till Surte och ny inredning till nytt hus 
för daglig verksamhet i Krokstorp. Förvaltningen har även 
använt investeringsmedel till att påbörja och planera för 
inköp av ny IT-programvara för uppgradering av förvalt-
ningens verksamhetssystem och även projektering av det nya 
äldreboendet som beräknas stå färdigt i Nödinge 2012.

Framtid
Mycket händer inom hela nämndens ansvarsområde. Att ha 
en god omvärldsbevakning och vara uppdaterad på för-
ändringar i behov och krav från de brukare som nämnden 
betjänar är av yttersta vikt. Arbetet ska baseras på beprövad 
erfarenhet och validerade forskningsrön för att säkerställa att 
nämnden utför sitt uppdrag på ett fullgott sätt.

 Bokslut 2009   Bokslut 2010    
 Kostnader Intäkter Netto- Kostnader Intäkter Netto-  
Verksamhet, tkr   kostnad   kostnad

Äldreomsorg 192 529 19 654 172 875 200 963 21 803 179 160 
Funktionshinder 132 734 30 050 102 684 132 084 29 053 103 031  
Individ- och familjeomsorg 111 880 17 436 94 444 124 343 15 473 108 870 
Förvaltningsgemensamt 18 577 20 241 -1 664 18 984 20 637 -1 653 
Nämnd  och administration 7 671 711 6 960 7 345 115 7 230 

Summa 463 391 88 092 375 299 483 719 87 081 396 638

Kommunbidrag   373 754   381 536

Resultat   -1 545   -15 102

Ekonomisk översikt Vård- och omsorgsnämnden
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Utbildnings– och kulturnämnden
NÄMNDEN ANSVARAR FÖR gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, 
särskoleverksamhet för gymnasieelever och vuxna, svenska för invandrare samt 
kulturverksamhet med bibliotek, kulturskola, museer, konst, kulturminnesvård och 
arrangemang samt turism. Nämnden ansvarar också för fastighetsservice, vaktmäs-
teri, städ och teknisk support till förvaltningens verksamheter.

Ordförande: Monica Samuelsson (S) 
Förvaltningschef: 
Margaretha Wåhlin t o m 6 okt 
därefter Sven-Olof  Frisk tf  förvalt-
ningschef  
Antal anställda: 138
Årets resultat: -2,3 Mkr
Nettokostnad: 177,7 Mkr

Verksamhetsmått

 Utfall Utfall Budget 
 2009 2010 2010
Antal gymnasieelever, 

totalt
– på Ale gymnasium 745 648 663 
– fr andra kommuner 205 162 170 
– fr Ale kommun 540 486 493 
– fr Ale i andra gymnasium 849 889 900 
– totalt från Ale kommun 1 389 1 375 1 393

Kommunal vuxenutbildning
Elevantal 850 819 750
Studiepoäng 170 000 157 800 150 000

Bibliotek
Utlåning 
– huvudbiblioteket 111 100 102 940 120 000 
– filialbibliotek 101 500 105 040 110 000 
– totalt 212 600 207 980 230 000 
Besök huvudbibl. 110 600 108 850 110 000 
Aktiva låntagare 7 800 7 500 8 200

Allmänkultur
Antal elever i musikskola 530 547 550 
Antal genomförda  
kulturevenemang 145 80 75 
Antal publik vid  
scenframträdanden 9 400 5 500 6 300 
Museer
Antal besökare
– Glasbruksmuseet 7 258 6 419 5 500 
– Repslagarmuseet 9 145 8 983 8 500

Årets verksamhet
Under 2009 bedrev förvaltningen ett omfattande omställ-
ningsarbete för att anpassa organisationen till nya förut-
sättningar på grund av minskat elevunderlag och ställda ef-
fektiviseringskrav. Detta arbete har fortsatt även under 2010, 
men inte med lika stora konsekvenser på personalsidan som 
under 2009.

I gymnasieskolan pågår ett viktigt förändringsarbete för 
att möta konkurrenssituationen i regionen, minskande elev-
underlag och för att genomföra gymnasiereformen, GY11. 
I detta arbete ingår en stor satsning på IT-utveckling bland 
annat med En-till-en-projektet, vilket innebär att alla elever 
på de nationella programmen från och med höstterminen 
2011 har en egen bärbar dator. All personal på gymnasiet 
har utbildats i entreprenöriellt lärande och IT.  Marknads-
föringsinsatserna har intensifierats. Förutom En-till-en lyfts 
bland annat skolans internationella arbete, ökad fokus på 
elevernas närvaro och skolans lärplattform fram i marknads-
föringsarbetet.

Läsåret 2010/2011 var det 89 % av de elever som började 
på Ale gymnasium som hade skolan som förstahandsval. 
Genomsnittet för kommunala skolor i GR var 87 %. Grund-
läggande behörighet till högskolan nåddes av 81 % bland de 
elever som avslutade sina studier vid Ale gymnasium våren 
2010. Motsvarande siffra i riket var 87 %.

Vuxenutbildningen i Ale kommun har genomfört kurser 
på SFI-nivå samt på grundläggande- och gymnasial nivå. 

Under året har 84 personer gått på SFI-undervisningen 
och inom vuxenutbildningen har det genomförts utbild-
ning motsvarande 157 770 gymnasiepoäng, vilket innebär 
cirka 197 helårsstuderande. Av dessa är 40 yrkesstuderande 
relaterade till eget omvårdnadsprogram samt utbildning till 
grävare/anläggare. Under året har Ale kommuns invånare 
även haft tillgång till ett stort antal gymnasiala yrkesutbild-
ningar genom samarbetsavtal inom Göteborgsregionen. 
Utökningen av antalet yrkesutbildningar har möjliggjorts 
genom ökat statsbidrag. Cirka 65 personer har genomfört 
yrkesutbildningar inom ramen för GR-samarbetet. 

En stor satsning på ökad datortäthet inom vuxenutbild-
ningen har genomförts. Datorerna används främst inom 
SFI-undervisningen, som En-till-en-datorer, för att under-
lätta individualisering då den studerande har arbete.

Under 2010 har antalet arrangemang i byggnaden Ale 
gymnasium ökat och därmed har byggnadens funktion som 
mötesplats utvecklats. Som exempel kan nämnas ett stort 

data-LAN i april, utbildningshelg med SVEA (Sveriges 
elevkårer) i december, och Mötesplats ungdoms arrang-
emang onsdagar och lördagar. Även under sommaren pågår 
verksamheter i större utsträckning än tidigare, till exempel 
sommarskolor i både gymnasieskolan och vuxenutbildning-
en och Mötesplats ungdom som har haft verksamhet hela 
sommaren. Det ökande antalet arrangemang har samtidigt 
inneburit att tid för underhåll och skötsel av lokaler och 
utrustning minskat och detta behov måste tillgodoses på ett 
tydligare sätt i framtiden.

Under 2009–2010 har cirka 15 000 personer tagit del av de 
kulturevenemang som enheten arrangerat som huvudarrangör 
eller som medarrangör. Under 2010 har evenemangen främst 
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På filialerna har flera lyckade arrangemang genomförts i 
samarbete med bibliotekens vänföreningar.

Ekonomisk analys
Under 2010 har nämndens verksamheter förutom de inter-
kommunala ersättningarna (kostnaden för de gymnasieelever 
som valt annan gymnasieskola) drivits inom ram och totalt 
gett ett överskott på 2 Mkr. Nämnden hade dock ett krav på 
sig att gå med ett överskott på 2,5 Mkr för att vara i balans 
under budgetperioden 2009–2010. Den negativa avvikelsen 
gällande den interkommunala kostnaden 2010 är 4,3 Mkr. 
2010-års resultat innan bokslutsberedningen är därmed ett 
underskott på 2,3 Mkr. Kostnaderna för gymnasieskolan och 
de interkommunala ersättningarna beräknas bli justerade i 
bokslutsberedningen. Det medför i så fall att Ale gymnasium 
kommer att få en negativ avvikelse och att underskottet för 
de interkommunala kostnaderna kommer att bli lägre.

Anledning till budgetavvikelsen är att det var färre elever 
som började på Ale gymnasium höstterminen 2010 än vad 
som budgeterats. Avvikelsen var 30 elever. Detta stod inte 
klart förrän i samband med delårsbokslutet i augusti. Det var 
inte möjligt att under återstoden av budgetåret vidta åtgärder 
för att under budgetperioden nå en budget i balans.  

Verksamhetsmått
Ale gymnasium hade under vårterminen 696 elever varav 
521 var från Ale kommun. Under höstterminen hade gym-
nasiet 600 elever varav 455 var från Ale kommun. Fler elever 
än vad som beräknades har under 2010 studerat på gymna-
sieskolor utanför kommunen. För kalenderåret 2010 är det 
en negativ avvikelse på 15 elever på Ale gymnasium. Antalet 
elever från Ale som valt annan gymnasieskola var kalender-
året 889. Det är 11 färre än budgeterat. Elevernas val läsåret 
2010/2011 har dock medfört att förhållandevis fler väljer 
gymnasieskola utanför kommunen.

Lärcentrum Komvux genomförde 157 770 verksamhets-

 Bokslut 2009   Bokslut 2010   
 Kostnader Intäkter Netto- Kostnader Intäkter Netto- 
Verksamhet, Tkr   kostnad   kostnad

Gymnasieskola 150 580 18 629 131 951 154 089 17 676 136 413 
Lärcentrum komvux 13 024 3 403 9 621 12 886 3 679 9 207 
Kulturverksamhet 19 832 1 870 17 962 21 496 2 367 19 129 
Övrig verksamhet 19 228 3 869 15 359 11 742 4 015 7 727 
Administration 3 754  3 754 4 800 12 4 788 
Oförutsett 3 684  3 684 458  458 
Summa 210 102 27 771 182 331 205 471 27 749 177 722

Kommunbidrag   168 043   175 402 
Resultat   -14 288   -2 320

Ekonomisk översikt        Utbildnings- och kulturnämnden

inriktats mot samarbete och stöd till föreningar och studie-
förbund, vilket resulterat i att besökarna på kommunens egna 
arrangemang har varit lägre under 2010 jämfört med 2009.

Barnkulturverksamheten har bedrivits i enlighet med den 
plan som utarbetats gemensamt mellan utbildnings- och 
kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Samman-
taget genomfördes 125 aktiviteter varav en del av dessa varit 
förlagda till Mötesplats ungdom.

Musikskolan utvecklades till kulturskola med tre nya in-
riktningar. Förutom musik erbjuds undervisning inom bild, 
musikteater och funktionsinriktad musikterapi.

Mötesplats ungdom, som har samlat runt 7 000 besökare 
under verksamhetsperioden 2009–2010, har blivit etablerad 
bland ungdomar och strävar hela tiden efter mer ungdoms-
inflytande. Inom ramen för Mötesplats ungdom har samar-
betet utvecklats såväl med andra kommunala aktörer som 
med lokala föreningar och studieförbund.

Både Repslagarmuseet och Glasbruksmuseet drivs nu av 
ideella föreningar genom nytecknade skötselavtal.

Inom ramen för arbetet med kommunens kulturarvsplan 
Ale kommun – kultur i arv initierades begreppet Cultural 
planning. Förberedelser i form av deltagande i utbildningar,  
regionala och nationella konferenser skapade sammantaget 
förutsättningar för ett aktivt arbete med dessa frågor under 
2010. Arbetet sker med stöd av Västra Götalandregionen.

Bibliotekssamarbetet med kommunerna Stenungsund, 
Orust, Öckerö, Tjörn och Kungälv har intensifierats under 
2010 och ett bidrag beviljades från Statens kulturråd på 200 
tkr för att utveckla samarbetet. Klustret kommer att mark-
nadsföras under namnet Bibliotek i Väst och en gemensam 
webbplats håller på att utvecklas. Biblioteken (utom Öckerö) 
har också tillsammans upphandlat ny teknik för utlåning 
och återlämning som kommer att installeras under 2011. På 
huvudbiblioteket har försök med författarfrukostar fal-
lit väl ut och kommer därför att fortsätta i samarbete med 
Kulturverket och Studieförbundet Vuxenskolan under 2011. 
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poäng vilket omräknat i heltidsstudieplatser motsvarar197 
heltidsstuderande. Det var en prestation som ligger lite över 
den budgeterade.

Utlåningen av böcker på huvudbiblioteket under 2010 
var 103 000 och på filialerna 105 000, totalt en minskning på 
cirka 5 000 jämfört med 2009. Antalet besökare på huvud-
biblioteket och andelen aktiva låntagare i Ale kommun har 
också minskat något till förmån för tjänster via internet.

Musikskolans elevantal ligger på cirka 550 elever en nivå 
som motsvarar budget och också föregående års elevantal.

Antalet besökare på de av allmänkulturen genomförda 
arrangemangen har minskat jämfört med 2009. Detta gäller 
också besöksantalet på Glasbruksmuseet medan Repslagar-
museet hade i stort sett oförändrat antal besökare.

Investeringar
Nämndens medel för investeringar har tagits i anspråk. 
Vuxenutbildningens undervisningslokaler har under som-
maren genomgått en stor renovering via ommålning, utbyte 
av möbler, teknisk utrustning och förbättrat inbrottsskydd. 
Arbetet med upprustning av klassrum i gymnasieskolan 
har fortsatt i samverkan med tekniska förvaltningen. Detta 
innebär att ytterligare klassrum målats om och försetts med 
nya armaturer.

De publika lokalerna, framförallt cafétorget, genomgår 
också en förändring via utbyte av möbler och ljuddämpande 
åtgärder 2010–2011. Byggnadens gemensamma personalrum 
har totalrenoverats i ett arbetsmiljöperspektiv. Idrottshallen 
har i slutet av året utrustats med godkänd belysning och ny 
resultatanläggning.

Personal
Antalet tillsvidareanställda var vid årsskiftet 2010 138 per-
soner. Föregående årsskifte var motsvarande antal 149 och 
för två år sedan 165. Det totala antalet årsarbetare (arbetad 
tid) 2010 har uppgått till 128,0. 2009 var antalet årsarbetare 

145,3, det vill säga en minskning med 17,3 årsarbetare sedan 
föregående år. Antalet tidsbegränsat anställda ligger i stort 
sett kvar på samma nivå 2010 som 2009, det vill säga på en 
omfattning som motsvarar cirka 5,5 årsarbetare. Personal-
minskningen beror dels på att resultatet av 2009 års om-
ställningsarbete inte fått fullt genomslag förrän under 2010, 
dels på att organisationen fortsatt att anpassa sig till vikande 
elevunderlag. 

För samtliga anställda var sjukfrånvaron 3,5 % 2010,  
4,7 % 2009 och 5,9 % 2008. Målet att sänka sjukfrånvaron 
med 1,5 procentenheter 2010 jämfört med 2008 har därmed 
uppnåtts. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på  
94,4 %, 0,4 procentenheter högre än 2009.    

Personalomsättningen har varit lägre 2010 än 2009. 13 
tillsvidareanställda har slutat under året varav 4 har gått i 
pension. Den genomsnittliga pensionsåldern ligger på 65 år.

Årets fortbildningsinsatser har haft fokus på entreprenö-
riellt lärande och IT- och mediekunskap.

Framtid
Under 2011 kommer arbetsformer och rutiner att behöva 
utvecklas för att möjligheterna i kommunens nya organisa-
tion ska kunna utnyttjas maximalt. Under 2011 kommer 
utbildnings- och kulturnämndens ”gamla verksamheter” 
fortsätta att jobba med verksamhetsutveckling trots kärva 
ekonomiska förutsättningar. Ale gymnasium har dessutom 
utmaningen att locka fler elever till skolan i en alltmer kon-
kurrensutsatt verksamhet. Ett attraktivt programutbud inom 
ramen för GY 11, arbetet med att förbättra kunskapsresul-
taten, utveckla skolans IT-profil och pedagogiska plattform 
är viktiga förutsättningar för att kunna marknadsföra Ale 
gymnasium. 
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Kommunstyrelsen
KOMMUNSTYRELSEN ÄR KOMMUNENS ledande politiska förvaltningsorgan, 
med det övergripande ansvaret för kommunens och dess företags utveckling och 
kommunens ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom-
munens ekonomi och verksamheter samt ansvarar för samordningen inom koncer-
nen. Kommunstyrelsen har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet.
 

Ordförande: Jarl Karlsson (S) t o m 
2010-10-31. Därefter Mikael Berg-
lund (M).
Förvaltningschef: Stig Fredriksson 
t o m xxxx-xx-xx. Därefter Gunilla 
Hall.
Antal anställda: 92
Årets resultat: 20,0 Mkr
Nettokostnad: 111,9 Mkr

Årets verksamhet 
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram för åren 2010–2016 har 
under året fastställts av kommunfullmäktige. Kommunens 
olika förvaltningar arbetar intensivt med att ta fram planer 
för att möjliggöra en befolkningstillväxt på 1,5–2 % per år. 
Planeringen för utbyggnad av bostadsområden i Kronogår-
den i Älvängen och Ale höjd i Nödinge pågår tillsammans 
med externa exploatörer. Under 2010 har åtta detaljplaner 
vunnit laga kraft och 25 detaljplaner är i olika skeden av ar-
bete och flera nya detaljplaneuppdrag skall startas i början av 
nästa år. Utställning av detaljplan för Kronogården har skett 
under 2010 men revidering av planen kräver en ny utställ-
ning i början på 2011.

Kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och byggför-
valtningen har ett nära samarbete med BanaVäg i Väst som 
bygger ny väg och järnväg genom kommunen. Arbetet med 
BanaVäg i Västs miljökompensationsåtgärder fortgår och 
följer den åtgärdsplan och tidplan som lagts för projektet. 

Arbetsmarknadsenheten (AME) har tilldelats 3,2 Mkr 
extra för att öka antalet feriearbetande ungdomar, arbetsti-
den och lönerna. AME har för de 6 Mkr i specialdestinerat 
anslag i samarbete med Komvux, Arbetsförmedlingen 
och individ- och familjeomsorgen genomfört flera lyckade 
projekt som resulterat i att de arbetslösa mår bättre och har 
större chans att få arbete i framtiden. Dessa insatser bedöms 
ha haft en begränsande effekt på försörjningsstödet med  
1,3 Mkr.

Under våren 2010 presenterade SKL en jämförelse mel-
lan näringslivsinformationen på webbplatserna i landets 290 
kommuner. Ale placerade sig på plats 8 och angavs som ett 
föredöme. Mätningen gjordes med fokus på innehåll och 
tillgänglighet av företagsanpassad information via kommu-
nens webbsidor. 

ETC (EnergiTeknisktCentrum) tillförs 1,5 Mkr per år. 
Arbetet med att etablera Ale som ett nav för batteri- och 
bränslecellsteknik pågår.

För att skydda anställda, medborgare, elever inom kom-
munen, och framför allt våra barn, mot barnpornografi har 
Ale kommun installerat NetClean ProActive på kommunens 
datorer under 2010.

Skolutveckling med riktade medel på 10 Mkr har avsatts 
under 2008–2010 för att stimulera till nya initiativ i pedago-
gisk utveckling och nya satsningar för att stödja barn och 
ungdomar med särskilda behov. Barn- och utbildningsför-
valtningen och IT-enheten har i samverkan för beviljade 

utvecklingsmedel startat En-till-en-projektet på Älvängen-
skolan, Aroseniusskolan, Nolskolan och Nödingeskolan. 
Samtliga 1 050 elever i årskurs 1–3 har utrustas med egen 
dator.

Processarbetet Utvecklande medarbetarskap startade 
under 2010 i förvaltningarnas olika verksamheter. Detta 
utvecklingsarbete, som stöds av en processledare, har 
varit prioriterat under 2010 liksom det kommer att vara 
under 2011. Då ska samtliga medarbetare ha gått igenom 
utveck-lingsprogrammet som har som målsättning att öka 
medarbe-tarnas delaktighet och engagemang för att förbättra 
servicen gentemot Aleborna. Med stöd av arbetsmiljömil-
jonen ut-vecklas det hälsofrämjande arbetet. Bland annat 
kan nämnas att många arbetsenheter har utsett och utbildat 
hälsoinspira-törer. En personalförening startade hösten 2010 
och medarbetarna har erbjudits utbildningar i till exempel 
stresshantering. Samtliga medarbetare har också haft möjlig-
het att söka medel för egna friskvårdsaktiviteter.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett resultat på 20,0 
Mkr varav cirka 15 Mkr är en avvikelse mot budgetposten 
för löneavtal 2010. Eftersom avtalskonstruktionen blev 
ett tvåårigt löneavtal för de stora personalgrupperna inom 
Kommunal och lärarområdet blir det en tidsmässig förskjut-
ning med ett lägre utfall 2010, och ett högre utfall 2011. 
Kommunens minskande personalvolym bidrar också till 
budgetavvikelsen. 

Kommunledningsadministrationen redovisar ett resultat 
på -2,0 Mkr, Arbetsmarknadsenheten 0,8 Mkr och special-
destinerade anslag 5,9 Mkr. För kommunledningsadministra-
tionen som helhet förklaras underskottet (-2,0 Mkr) främst 
av kostnader för tomställda lokaler och omställningskostnader.

Under 2010 har arbetsmarknadsenheten AME bedri-
vit verksamheter utöver grundverksamheten avseende de 
arbetsmarknadsåtgärder som legat budgeterade under Speci-
aldestinerade anslag. AME har fått dessa extra medel på 6,0 
Mkr för att bedriva verksamheter, varav 5,3 Mkr använts.

Inom resultatet för specialdestinerade anslag (5,9 Mkr) 
står särskilda insatser för 1,9 Mkr, färdtjänsten 2,2 Mkr, och 
kollektivtrafiken 1,0 Mkr. Kollektivtrafikens överskott beror 
främst på att posten för övriga driftskostnader blivit lägre 
än väntat. Färdtjänstens positiva utfall beror på färre resor, 
lägre kostnader och efterreglering från 2009.
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Verksamhetsmått

 Utfall Utfall Budget 
 2009 2010 2010
Arbetsmarknadspolitiska program
För varje åtgärd anges antal platser
per månad i genomsnitt

Jobb och utvecklingsgaranti 27 54 50 
Jobbgaranti för unga 6 5 10

Feriearbete < 3 v. 207  200
Feriearbete < 3 v. (til ansl 3,2Mkr)  200 

Arbetsträning 60 56 50
Lönebidrag till föreningar 29 28 30

Museer, antal besökare
Vikingagården 7 956 8 627 10 000

Kollektivtrafik
antal resor/ invånare   112 115 120

Färdtjänst 
antal resor totalt 19 420 18 626 20 500

Verksamhetsmått
Under sommarmånaderna har kommunen tillhandhållit 
feriearbete till 476 ungdomar. Budgeten 2010 utökades från 
200 till 400 platser genom ett tilläggsanslag på 3,2 Mkr. Mål-
uppfyllelsen för övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder har 
också varit god. Antalet besökare till Vikingagården nådde 
inte upp till målsättningen på 10 000 besökare.

Resorna med kollektivtrafiken och färdtjänsten har varit 
färre än budget.

Investeringar
Av det totala investeringsanslaget på 16,1 Mkr har 13,8 Mkr 
tagits i anspråk. Av investeringarna i Markreserv är 7 Mkr 
för Brandsbobergen i Nol och 2,3 Mkr för fastighet i Skepp-
landa, allt inom ramen för bostadsförsörjningsprogrammet. 
Ett investeringsbidrag har erhållits från Fältbiologerna på 0,4 
Mkr avseende Verleskogen.1,3 Mkr har investerats i bygget 
av hövdingahallen vid Ale Vikingagård.

IT har investerat 2,9 Mkr i växeluppgradering, nätutbygg-
nad, nya kabeldragningar i samband med omläggning av 
E45, ny plattform, utökade lagringsytor samt satsningar på 
hemsidan.

Övriga investeringar är 0,8 Mkr för bland annat medbor-
garportal/intranät och lednings-/informationssystem.

Personal
Vid utgången av 2010 hade kommunstyrelsen 92 tillsvida-
reanställda. Det är en ökning med sex personer jämfört med 
2009. Under året har det skett fyra externa personalavgångar 
bland de tillsvidareanställda. Samtidigt har tio kommunin-
terna rekryteringar gjorts varav flera av dessa redan tidigare 
jobbat inom sin enhet men övergått till tillsvidareanställning 
under 2010. Antalet tillsvidareanställda har därmed ökat med 
fem på AME, två på Vikingagården medan kommunled-
ningsadministrationen minskat med en.

Nämnden hade vid årsskiftet 37 tidsbegränsat anställda, 
vilket är 22 fler än föregående år. Denna ökning förklaras av 
bemanningen inom de olika arbetsmarknadsåtgärderna som 
AME bedrivit under året. 

Antalet årsarbetare uppgår till 134 under 2010. Det är en 
ökning med 28. Sammanfattningsvis kan konstateras att den 
kraftiga satsningen på arbetsmarknadsåtgärder under året 
har haft en stor påverkan på förvaltningens personalvolym.

Genomsnittsåldern för förvaltningens månadsanställda 
har sjunkit med 1,8 år jämfört med 2009 och är 46,9 år. Av 
kommunstyrelsens totala antal månadsanställda är 55,8 % 
kvinnor och 44,2 % män.

Sjukfrånvaron bland tillsvidareanställda på kommunstyrel-
sen var 1,4 % för helåret 2009. Under 2010 har sjuktalet gått 
upp till 3,9 %. Sjukfrånvaron har varit högre bland män,  
4,4 %, än bland kvinnor, 3,6 %. Sjukfrånvaron har således 
ökat, men från en mycket låg nivå.

Framtid
Kommunen måste dra nytta av den genom infrastruktur-

projektet BanaVäg i Väst ökade tillgängligheten. Det ska fin-

nas färdiga områden att bygga på, både för bostadsändamål 
och för industriändamål.

För räddningstjänsten innebär vägbygget stora utma-
ningar när det gäller att klara utryckningstiderna och att ha 
rätt bemanning och utrustning för kommunens vid varje 
tidpunkt rådande behov.

Genomförandet av bostadsförsörjningsprogrammet 
kräver en snabbare planeringsprocess och en genomtänkt ut-
byggnad av samhällsservice med höga ambitioner avseende 
gestaltning för en ökad trygghet och trivsel. Marknadsföring 
och profilering av Ale som bostads- och etableringskommun 
är viktig.

Kommunens expansion medför ett stort investerings-
behov och kräver en översyn av hur fastighetsfrågor ska 
organiseras i Ale framöver.

Kommunens webbplats blir en allt viktigare källa till 
information och dialog och kommunen behöver utveckla 
webbplatsen även för olika former av e-tjänster. Vid årsskif-
tet 2011/2012 införs en ny teknisk IT-plattform för portal-
tjänster som ska ge invånarna en säker ingång till e-tjänster. 
Portaltjänsten är en viktig förutsättning för utvecklingen av 
e-demokratin. Detta ger oss möjlighet att bli mer tillgängliga 
och att öka servicenivån. Medborgarkontorets utveckling 
och framtida roll måste tydliggöras.

Kommunstyrelsen har ett stort ansvar i sin roll som an-
svarig för den ekonomiska förvaltningen och det är mycket 
viktigt, inte minst i den rådande ekonomiska situationen, att 
fortsätta vidareutveckla analyser, rapportmodeller och stöd 
till nämnder/sektorer. Verksamhetsutveckling med kontinu-
erliga förbättringar utifrån Ales kvalitetstrappa är ett ramverk 
för utvecklingsarbetet i hela organisationen, där kommunen 
måste lägga mera fokus under kommande år. Utveckling av 
administrativa processer och stödsystem kan ge besparingar 
och samtidigt bättre information och underlag.

476
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I det regionala samarbetet är det viktigt att pröva vilka 
utmaningar som bäst och effektivast kan lösas i samverkan 
med andra kommuner, till exempel inom SOLTAK-samver-
kan.

Utvecklingen av arbetsgivarrollen är strategisk på flera 
olika sätt. Ale har arbetat framgångsrikt med att sänka 
sjukskrivningarna och detta arbete fortsätter. Vikten av att 
finna strategier för att långsiktigt utveckla medarbetarskapet 
kommer att stå i fokus även under 2011. Andra personalstra-
tegiska områden som behöver utvecklas är rekryteringspro-
cessen för att säkerställa framtida personalförsörjning samt 
att fastställa en pensionspolicy.

Kommunstyrelsen och sektor kommunstyrelsen har 
en nyckelroll för att driva utveckling i hela organisatio-
nen. Under 2010 genomfördes en omfattande översyn av 
organisationen på både politisk nivå och tjänstemannanivå. 
Tjänstemannaorganisationen samlas 2011 i en gemensam 
förvaltning med fyra sektorer där personal inom en sektor 
kan arbeta med uppdrag från flera nämnder.

Ekonomisk översikt Kommunstyrelsen 

 Bokslut 2009   Bokslut 2010                                    
 Kostnader  Intäkter Netto- Kostnader Intäkter Netto- 
Verksamhet, tkr   kostnad   kostnad

Kommunledningsadministr. 78 878 32 933 45 945 82 406 34 677 47 729 
Arbetsmarknadsenheten 14 375 6 861 7 514 27 214 17 738 9 476 
Förtroendemannaverksamh. 6 624 60 6 564 6 770 22 6 748 
Vikingagården 3 431 887 2 544 3 395 894 2 501 
Näringslivsverksamhet 2 201 437 1 764 1 769 345 1 424
Övrig verksamhet 2 170 – 2 170 2 221 – 2 221

Summa 107 679 41 178 66 501 123 775 53 676 70 099

Kommunbidrag   75 948   84 211

Resultat   9 447   14 112

Specialdestinerade anslag
Arbetsmiljöinsatser 907 2 905 709 – 709 
Väg- och järnvägsutbyggnad 15 730 – 15 730 – – 0 
Arbetsmarknadsåtgärder – – – 6 000 – 6 000 
Särskilda insatser mm 11 065 380 10 685 13 318 525 12 793 
Förorenad mark 69 727 66 059 3 668 72 910 71 558 1 352 
Kollektivtrafik 13 910 – 13 910 17 320 – 17 320 
Färdtjänst 6 244 245 5 999 3 969 318 3 651 
Summa totalt 225 262 107 864 117 398 238 001 126 077 111 924

Totalt kommunbidrag   148 948   131 923 
Resultat totalt   31 550   19 999
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Tekniska nämnden
NÄMNDEN ANSVARAR FÖR kommunens gatu/parkverksamhet, markskötsel, 
skogsförvaltning, räddningstjänst och upphandling, vilka finansieras med skattemedel. 

Dessutom ingår fastighetsförvaltning och skötsel, måltidsproduktion och bilpool, 
vilka internfinansieras. Inom nämndens ansvarsområde finns även affärsverksamhet 
med vatten- och avloppshantering samt avfallshantering, vilka finansieras via avgifts-
uttag från anslutna abonnenter.

Ordförande: Willy Kölborg (S) 
Förvaltningschef: Ann-Britt Sved-
berg
Antal anställda: 101
Årets resultat: -0,3 Mkr.
Nettokostnad: 44,3 Mkr. 

Verksamhetsmått

 Utfall Utfall Budget 
 2009 2010 2010

Gata och Park
Driftskostnader gata/park     
per invånare och år (kr) 350 409 337

Räddningstjänsten
Insatstimmar per larm 11,1 8,4 10,0 
Antal larm per 1000 inv/år 9,6 8,4 11,5
Utryckningar per dygn 0,7 0,6 0,9 
Räddningstjänstkostnad   
per invånare och år (kr) 627 666 648

Fastighet
Energiåtgång per m2 
och år (kwh) 160 155 155
Planerat underhåll per m2

och år (kr) 67 69 70 
Tillsyn och skötsel per m2 
och år (kr) 46 51 48 
Reparationer inkl. skador 
per m2och år (kr) 36 40 29

Kostenhet
Antal tillagade port.  
per dag  2 821 2 833 2 998 
Arbetad tid per 
producerad portion (min) 2,80 2,80 3,15

VA
M3 spillvatten per
ansluten inv./år 127 120 150 
M3 debiterat renvatten per
ansluten inv./år 60 58 74
Antal stopp/10 km ledn./år 1,2 1,3 1,0
Svinn, liter/dygn och m ledn. 4,1 6,0 5,2

Avfallshantering
Återvinningsmängd 
per invånare och år (kg) 93 93 90
Avfall till förbränning   
per invånare och år (kg) 247 240 260 
Andel hushåll som  
komposterar (%)  28 26 28

Årets verksamhet
Upphandlingsenheten
Under hösten har upphandlingsenheten haft en extra resurs, 
för att upprätta en ny avtalsdatabas för kommunen   
(WINST). Enheten har vidare informerat olika verksamheter 
och företag inom kommunen om upphandlingslagstiftning-
en. Omorganisationen av tjänstemannaorganisationen 2011 
innebär att upphandlingsenheten flyttar till sektor kommun-
styrelsen. Detta medför flera förändringar för upphandlings-
enheten beträffande reglemente och delegationsordning och 
enheten har deltagit i förändringsarbetet. 

Gata-/parkenheten 
Arbete med snöröjning och halkbekämpning har under året 
tagit omfattande resurser i anspråk.

Arbetet med renovering av skolgårdar och upprustning 
av kommunens badplatser har fortsatt. Även förskoletomter 
och lekplatser har ägnats särskild omsorg. En ny gång- och 
cykelväg med tillgänglighetsanpassad busshållsplats och 
hastighetsdämpande åtgärder har byggts på Norra Kilanda-
vägen. Ett statligt bidrag på 1,35 Mkr har erhållits för denna 
åtgärd. En gång- och cykelväg inklusive hastighetsdämpande 
åtgärder har byggts på Backavägen så nu är det ett samman-
hängande gång- och cykelstråk ända ut till Nödingevägen. 
En likadan byggnation har utförts på Krokängsvägen i Nol.

En upphöjd gångpassage har byggts vid Jennylunds buss-
hållsplats. Arbetet med tillgänglighetsanpassning av allmänna 
platser har fortsatt under året. Renovering av Mollsjödäm-
met är så gott som slutfört. Förvaltningen har som tidigare 
år deltagit i trygghetsvandringar. En ramavtalsupphandling 
för beläggningsarbeten har genomförts. Nya riktlinjer och 
taxor för Gräva i gatan har tagits fram och behandlats 
politiskt. Dessa kommer att tillämpas när externa aktörer 
ska gräva i kommunala gator. Arbetet med samordning med 
BanaVäg i Väst har varit en viktig och tidskrävande arbets-
uppgift. Medverkan vid framtagande av nya detaljplaner tar 
allt mer tid i anspråk. 

Räddningstjänsten
Surte nya brandstation blev färdigombyggd under vintern 
och i mars invigdes stationen. Detta har medfört ett stort 
lyft för arbetsmiljön och möjligheterna för personalen att 
utföra ett gott arbete. Räddningstjänsten har under 2010 haft 
färre larm än de senaste åren och är nu nere på samma nivå 
som 2003 och tidigare, vilket är glädjande. Antalet trafiko-
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lyckor har varit stort, men antalet bränder i byggnader och 
utomhus samt obefogade automatiska brandlarm har gått 
ner. Resurserna har lagts på färdigställande av Surte brand-
station, men även utbildning av nya förare till bandvagn och 
andra tyngre fordon samt ett par fortbildningskvällar för 
styrkeledarna.

Fastighetsenheten
Byggnation av en ny idrottshall i Bohus och en ny förskola i 
Nödinge har påbörjats. Ett hyresavtal avseende Alaforssko-
lan har undertecknats med Alafors Fria Skola. Ett EU-pro-
jekt, REBUS – Resan till en bättre skolmiljö startade, genom 
framtagande av ar-betssätt i syfte att utveckla en arbetsmo-
dell för inflytande från brukaren. 

Analys av energiarbete och åtgärder för att minska energi-
förbrukningen bl.a. på Ale Arena och ett antal förskolor har 
varit prioriterade. Försök med nya belysningssystem på två 
förskolor har väckt uppmärksamhet i fastighetsbranschen i 
Sverige. Stora snömängder krävde stora insatser och frestade 
på såväl organisation som ekonomi under året. Värdet på 
ett antal byggnader har säkerställts med hjälp av underhålls-
åtgärder. Framtagande av upphandlingsunderlag till ett nytt 
äldreboende i Nödinge är utförd. Ny beräkning av under-
hållsskuld och internhyra har arbetats fram.

Säkerhetsarbete har utvecklats och kvalitets- och utveck-
lingsarbete har prioriterats. 

Kostenheten
Antalet tillagade portioner per dag har varit i paritet med 
2009. På uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen har 
en utredning gjorts beträffande kostnader och konsekven-
ser av införande av kyld mat på samtliga särskilda boende 
i äldreomsorgen samt möjlighet att välja mat. I Arosenius-
skolans kök har det byggts om kylar, installerats rullportar 
och byggts skärmning i matsalen. Verksamheten har under 
sommaren tagit emot fyra feriearbetare. På grundskolan har 

enkätundersökning gjorts, med en svarsfrekvens under  
30 %, vilket innebar att materialet inte är tillförlitligt. Ar-
betsmiljöfrågorna har varit prioriterade inom enheten med 
gott resultat och en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet har 
upprättats för Aroseniuskolans kök. Inköp av liten lastbil, 
har gjorts. Hemmaboende har fått ökade valmöjligheter för 
sina matbeställningar.

VA-enheten
Dricksvattenförsörjning har skett till alla abonnenter utan 
några större komplikationer i form av långvariga leve-
ransstopp, trots det bistra vintervädret som inledde året. 
Intentionerna i Ale kommuns tioåriga VA-strategi har legat 
till grund för verksamhetens långsiktiga arbete och i enlighet 
med målen har sanering av VA-nätet fortsatt för att minska 
bräddat avloppsvatten till Göta Älv.

Större VA-saneringar har skett i Nol Storegårdsvägen/
Sörvägen, Gallås/Krokängsvägen och med start i under 
hösten renovering i Brandsbovägen med nya ledningar.  
I Surte har en entreprenad utförts på Danska vägen. En VA-
sanering har slutförts på Skolvägen i Älvängen.

En stor mängd avstängningsventiler har renoverats på  
Maden/Olof  Pergården i Älvängen.

Renhållningsenheten
Mängden avfall har minskat under året. Deponin har även 
under detta år tagit emot stora mängder massor från infra-
strukturprojektet BanaVäg i Väst. Enligt planen för 2010 
skulle massor för att fylla deponin levereras klart 2010, men 
störningar i projektet har gjort att den sista mängden fyll-
ningsmassor blivit försenad, omfattande cirka 500 m3. En 
ny regional avfallsplan har färdigställts. Det nya bom- och 
kortsystemet till Sörmossen har i det närmaste färdigställts för 
att kunna startas efter årsskiftet. Efter utvärdering och beslut 
har en bränsletank till sopbilarna för EcoPar införskaffats. 
Upphandling av en ny miljöcontainer har slutförts.

 Bokslut 2009   Bokslut 2010

 Kostnader  Intäkter Netto- Kostnader Intäkter Netto-

Verksamhet, tkr   kostnad   kostnad
Skattefinansierad verksamhet 56 951 14 874 42 077 56 346 12 012 44 334 
Internfinansierad verksamhet 170 586 170 123 463 168 732 168 723 9

Summa 227 537 184 997 42 540 225 078 180 735 44 343
 
Kommunbidrag   43 180   44 092

Resultat skatte- och intern-       
finansierad verksamhet   640   -251

 
Taxefinansierad verksamhet 68 077 68 079 -2 66 128 66 128 0

Budget   0   0

Resultat taexefinansierad 
verksamhet 68 077 68 079 2 66 128 66 128 0

Ekonomisk översikt  Tekniska nämnden 
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Ekonomisk analys 
Sammantaget uppvisar skatte- och internfinansierad 
verksamhet en negativ budgetavvikelse på 251 tkr varav 
den skattefinansierade verksamheten står för 242 tkr enligt 
följande:

Administration/nämnd och gatu/parkverksamheten uppvi-
sar sammantaget en positiv avvikelse på 731 tkr. Räddnings-
tjänsten visar ett underskott på 374 tkr. Övriga skattefinan-
sierade verksamheter redovisar ett underskott på 598 tkr. 
Merparten av detta avser uppbokade kostnader för befarade 
kundförluster avseende Ale Arena.  

Den internfinansierade delen med fastighetsförvaltning, kos-
tenhet och bilpool redovisar ett underskott på sammanlagt 
9 tkr. Fastighetsenheten redovisar ett underskott på 486 tkr 
och bilpoolen redovisar ett underskott på 98 tkr. Kostenhe-
ten visar ett överskott på 575 tkr. 

VA-verksamheten svarar för ett överskott på 971 tkr vilket 
bidrar till att minska tidigare uppkommet underskott. 

Av renhållningens överskott på 8 990 tkr har intäkter för 
massor levererade av infrastrukturprojektet motsvarande  
7 941 tkr överförts till kommunen centralt. Resterande  
1 049 tkr har avsatts och renhållningens balanserade över-
skott uppgår därmed till 2 555 tkr.

Gatuavdelningen har drabbats av kraftigt ökade driftkost-
nader på grund av den snörika vintern. Driftkostnaderna är 
också högre per invånare och år på grund av lägre invånar-
antal per beräknat.

Antalet larm och tiden per larm är lägre än de senaste 
åren. Dock är antalet trafikolyckor och antalet skadade 
personer högre än tidigare. Räddningstjänstkostnaderna per 
invånare har stigit på grund av att mycket arbete har lagts på 
att ställa iordning den nya brandstationen i Surte.

Energiåtgången och planerat underhåll är i paritet med 
budget. Kostnader för tillsyn och skötsel har ökat på grund 
av myndighetskrav.

Antalet tillagade portioner och arbetad tid per producerad 
portion ligger i stort sett på samma nivå som 2009.

Verksamhetsmåtten för VA är preliminära. Återvinnings-
mängden per invånare är oförändrad sedan 2009. Antalet 
kilo avfall till förbränning per invånare och andelen hushåll 
som komposterar är lägre än såväl budget som föregående 
års utfall.

Investeringar
Årets budgeterade investeringar uppgick till 111,6 Mkr varav 
18,9 Mkr avser affärsverksamheten.

Utfallet för året är 94,9 Mkr. Då flertalet investeringar är 
påbörjade men fortsätter över årsskiftet finns behov av att 
överföra 19,6 Mkr till 2011. Av dessa avser 10,3 Mkr affärs-
verksamheten.

Personal
Antalet månadsanställda 2010 var 105 personer, att jämföras 
med 106 personer vid samma tid 2009. Antalet månadsav-
lönade årsarbetare uppgick under 2010 till 97, vilket är 5,9 
fler än 2009. Sysselsättningsgraden uppgick 2010 till 98,9 %. 
Motsvarande siffra 2009 var 98,4 %. Av personalstyrkans 
tillsvidareanställda var 38,2 % kvinnor och 61,8 % män. De 
allra flesta, 94,1 %, arbetade heltid.

Sjukfrånvaron totalt för samtliga anställda 2010 uppgick 
till 6,0 %, att jämföras med 5,9 % för 2009. Fem personer 
valde att sluta sin anställning 2010 och fyra personer har 
rekryterats.

Framtiden
Inom tekniska nämndens diversifierade verksamhet finns 
flera frågor som på sikt behöver utvecklas och ändras för 
att bättre svara mot ett samhälle i tillväxt och utveckling. 
Arbetsuppgifterna fördelas nu i en ny organisation mellan 
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och kom-
munstyrelsen.
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Miljö- och byggnämnden
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE INNEFATTAR myndighetsansvar med uppdrag 
att lämna information/rådgivning, utöva tillsyn och handlägga ärende med stöd 
av främst plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, trafikförordningen, 
förordningen om bostadsanpassningsbidrag, lag om färdtjänst och lagen om skydd 
mot olyckor. Utöver detta ansvarar nämnden även för stöd och utveckling av kom-
munens GIS-verksamhet, trafiksäkerhetsarbetet, tillgänglighetsfrågor, naturvårds-
arbete, miljöövervakning, kalkningsverksamhet, kartor och mätning.

Ordförande: Rolf  Gustavsson (S)
Förvaltningschef: Ann-Britt Svedberg
Antal anställda: 32
Årets resultat: 1,0 Mkr
Nettokostnad: 14,0 Mkr

Verksamhetsmått

 Utfall Utfall Budget 
 2009 2010 2010 
Lovärenden
Beslutade ärenden 315 485 350 
Antal inkomna ärenden* 379 504 – 
Pågående ärenden v. prognosdat* 99 20 –

Tillsyn OVK
Inkomna och reg. kontroller** 145 60 150

Mätuppdrag och nybyggnadskarta
Utförda mätuppdrag 256 205 200
Antal kartunderlag för bygglov** 0 164 140

Detaljplaner
Antagna detaljplaner** 1 9 10
Uppstartade detaljplaner** 5 11 15

Trafik
Hanterade trafikärenden 49 41 100
Beslutade LTF* 483 336 800
Fakturerade skrotbilsärenden* 42 35 26

Parkerings- och trafiktillstånd, dispenser
Utfärdade tillstånd o dispenser 111 71 170

Miljöskydd
Beslutade ärenden 196 285 180
Pågående ärenden v. prognosdat* 275 281 –

Livsmedel
Beslutade ärenden 214 290 190
Pågående ärenden v. prognosdat* 143 233 –

Hälsoskydd
Beslutade ärenden 168 286 170
Pågående ärenden v. prognosdat* 190 253 –

Renhållning
Beslutade ärenden 44 44 50
Pågående ärenden v. prognosdat* 23 12 –

Naturvård
Beslutade ärenden 36 98 40
Pågående ärenden v. prognosdat* 105 102 –

PBL-remisser
Beslutade ärenden 56 61 50
Pågående ärenden v. prognosdat* 21 2 –

Beslutade bostadsanpassningar
Beslutade ärenden 147 143 150
Pågående ärenden v. prognosdat* 57 58 –

Färdtjänst
Beslutade ärenden inom färdtjänst 350 336 350
Beslutade ärend inom riksfärdtjänst 82 58 50

*Nytt verksamhetsmått 2009. ** Ändrat verksamhetsmått inför 2010.

Årets verksamhet
Hela förvaltningen har under året miljödiplomerats, vilket är 
mycket glädjande.

Fyra servicedeklarationer har tagits fram inom detaljplan, 
färdtjänst, bostadsanpassning och parkeringstillstånd för 
funktionshindrade. Arbete med Ales kvalitetstrappa har varit 
prioriterat och inventering av processer och plan för kompe-
tenskartläggning är klar, liksom arbetmiljö.

Plan- och byggenheten
Efterfrågan på enhetens tjänster har varit hög under året. 
Inom detaljplaner ett fortsatt arbete med att öka andelen 
uppdrag som använder konsultstöd. Fokus på resurser, flöde 
och ekonomistyrning har varit prioriterat och goda resultat 
genom att produktionstakt och intäkter har ökat. 

Inom bygglovsverksamheten har vi köpt in konsultstöd 
för handläggning, på grund av vakanser och ökat antal 
ärenden. Rekrytering har nu genomförts. Analys av genom-
snittlig handläggningstid och en kundenkät har utförts med 
mycket gott resultat. 

Mätverksamheten har ökat betydligt jämfört med fö-
regående år. Tyvärr har förvaltningen inte kunnat påbörja 
produktion av nybyggnadskarta, då teknik för leverans av 
tjänsten inte fungerat tillfredställande och arbetsplats sak-
nats. Tjänsten är nu tillsatt och arbetsplats är tillfälligt löst. 
Enklare variant av nybyggnadskarta och fler än beräknat har 
producerats. 

Inom trafikverksamheten är arbetsbelastningen från 
BanaVäg i Väst fortsatt hög. Miljöprioriterad genomfart i 
Älvängen har projekterats. Arbetet med omskrivning av tra-
fikföreskrifter är klart. Tilldelade tillväxtresurser har används 
genom ökat konsultstöd. Trafikplan med hastighetsplan har 
tagits fram. Tillgänglighetsåtgärder är i stort sett klart.

GIS-trappan har tyvärr inte kunnat prioriteras, på grund 
av tekniska problem med kvaliteten i nybyggnadskarta samt 
att ny programvara för GIS-plattformen behöver upphand-
las. Projekt med översyn av förvaltningens IT- och GIS-
applikationer pågår i syfte att renodla IT-strukturen samt att 
minska sårbarheten och kostnaderna för IT-stöd på sikt.

Miljöenheten
Belastningen är fortsatt hög på miljöenheten. Antalet ären-
den är högre inom samtliga områden än beräknat. Kon-
sultstöd har anlitats inom förorenad mark och ett fortsatt 
prioriterat område har varit arbete med BanaVäg i Väst och 
pågående saneringsprojekt för förorenad mark. Slutrapport 



67Årsredovisning Ale kommun 2010

för Tudors industriområde är klar. Enheten har utfört en 
ansvarsutredning för fastigheterna inom Älvängens västra 
industriområde. Nedlagd tid för granskning av planer och 
bygglov har ökat väsentligt.

Årets kalkningsinsats av cirka 800 ton kalk har genom-
förts. Arbetet med kompensationsåtgärder och BanaVäg i 
Väst och Västkuststiftelsen fortsätter. Arbetslag (arbetsmark-
nadsåtgärd) har genomfört en rad naturvårds- och friluftsåt-
gärder. Flera projekt har genomförts under året tillsammans 
med Alebyggen och Naturskyddsföreningen. Arbete med 
en utflyktsguide är påbörjad och delar av projektet Attraktiv 
Älv har genomförts under 2010.

Starten på kontroll av livsmedelsanläggningarna var svag 
i starten på året, då Livsmedelsverket presenterade nytt 
underlag för kontrollverksamheten, vilket krävde mycket 
administrativt arbete. Därefter har arbetet i princip kommit 
i kapp, med resursstöd, ingen överföring av tillsynsavgifter 
sker därför till 2011. Många nyheter i lagstiftningen och upp-
följningen visar att utrymme för arbetsuppgifter som inte får 
täckas av avgifter varit för litet. 

Länsstyrelsen har under året gjort tillsynsbesök, för att 
granska hur kommunen sköter sitt tillsynsansvar med stöd 
av miljöbalken och livsmedelslagen. Återrapportering har 
begärts för tre punkter. Länsstyrelsen var kritisk till den nya 
organisationen och bristande resurser för obligatorisk mil-
jötillsyn, hälsoskydd och lantbrukstillsyn. Länsstyrelsen var 
nöjd med tillsynsverksamheten inom livsmedelsområdet.

Räddningstjänst, bostadsanpassning  
och färdtjänst
Bostadsanpassningen har fungerat mycket bra under året. 

Räddningstjänsten har i år prioriterat kommunala anlägg-
ningar och begärt in en plan för hur kommunen avser hante-
ra påtalade brister i brandskyddet. I övrigt har tillsynsplanen 
klarats under året, på ett mycket positivt sätt. Underlag för 
framtagande av riskpolicy har arbetats fram. Inom färdtjänst 
finns i dagsläget synpunkter på vår tillgänglighet och att 
handläggningsresursen är i underkant av behovet.

Ekonomisk analys
Miljö- och byggnämnden redovisar ett överskott om 973 tkr 
för året på grund av lägre personalkostnader än beräknat, 
samtidigt som intäkterna inom verksamhetsområde plan- 
och bygg är högre än budgeterat. Miljö- och hälsoskyddsen-
heten redovisar ett negativt resultat med 455 tkr, beroende 
på ökat konsultstöd inom förorenad mark. Livsmedelsverk-
samheten redovisar 270 tkr i underskott på grund av lägre 
intäkter samtidigt som kostnaderna överstiger budget. 

Plan- och byggenheten redovisar ett positivt resultat om 
465 tkr. Orsaken är lägre personalkostnader, samtidigt som 
intäkterna överstiger budget. Detaljplanering redovisar ett 
positivt resultat då verksamheten redovisar lägre personal-
kostnader samtidigt som intäkterna överstiger budget. Även 
verksamheterna mätning och trafik redovisar lägre personal-
kostnader då rekrytering av budgeterad personal förskjutits. 
Intäkterna från mätningsverksamheten överstiger budget. 
Administrationen och nämndverksamheten redovisar  
495 tkr lägre kostnader än beräknat. Detta beror på lägre 
omkostnader för nämndverksamheten än beräknat samtidigt 
som administrationen redovisar lägre personalkostnader och 
administrativa kostnader än beräknat. 

Årets kostnader för bostadsanpassningsbidrag överstiger 
budgeten något.

Verksamhetsmått
Plan- och byggenheten redovisar fler beslutade lovärenden 
än beräknat och intäkterna för 2010 överstiger budget. Inom 
detaljplanering har nio detaljplaner antagits och elva startats, 
vilket är en ökning jämfört med 2009. Inom mätningsverk-
samheten är antalet uppdrag något högre än budget och 
antalet producerade kartunderlag är 164. Inom trafikverk-
samheten har antalet fakturerade skrotbilsärenden minskat 
något jämfört med 2009 men budget har överskridits. 

Antal beslutade ärende inom bostadsanpassning är 143 
vilket motsvarar 2009. Kostnader är dock 167 tkr högre 
för 2010. Beslutade ärende inom färdtjänst/riksfärdtjänst 
är i paritet med budget. Miljö- och hälsoskyddsenheten 
redovisar fler ärenden än beräknat inom hälsoskydd och 

Ekonomisk översikt Miljö- och byggnämnden

 Bokslut 2009   Bokslut 2010   
 Kostnader Intäkter Netto- Kostnader Intäkter Netto-
Verksamhet, tkr   kostnad   kostnad

Miljö och hälsa 4 635 2 848 1 787 5 527 3 175 2 352 
Bygglov-/plan-/mät-/trafik- 
verksamhet 10 069 5 793 4 276 10 966 8 384 2 582
Kalkning 1 016 1 000 16 998 983 15 
Nämnd  och administration 7 038 343 6 695 7 273 299 6 974 
Bostadsanpassningsbidrag 1 894  1 894 2 061  2 061

Summa 24 652 9 984 14 668 26 825 12 841 13 984
Kommunbidrag   15 044   14 957

Resultat   376   973
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miljöskydd. Detta beror på fler ansökningar om tillstånd 
för främst värmepumpar och ärenden gällande miljöfarlig 
verksamhet kopplat till pågående infrastrukturprojekt. Inom 
livsmedel har fler ärenden kopplat till ny inklassning av till-
synsobjekt bidragit till en ökning av antalet ärenden. 

Investeringar
Nämndens totala investeringsbudget var 1 582 tkr, varav 
750 tkr var avsatta för utveckling av det geografiska in-
formationssystemet (GIS) och 400 tkr till produktion av 
primärkarta. Övriga medel var avsatta för inköp av kopiator, 
digitalt bygglovsarkiv, möbler, bil till mätningsverksamhet 
samt ombyggnad av förvaltningens lokaler, vilka förbrukats. 
Av de medel som varit avsatta för GIS återstår 419 tkr. För 
produktion av primärkarta återstår 158 tkr. En pågående 
utredningen internt inom kommunens IT-avdelning gällande 
programvaror har inneburit att GIS verksamheten inte 
kunnat köpa in programvaror som beräknat under 2010, 
behovet kvarstår därför 2011.

Personal
Förvaltningens totala personalstyrka består av 40 perso-
ner. Av dessa är 32 personer tillsvidareanställda vilket är 
oförändrat mot föregående år. Antalet årsarbetare har dock 
ökat med 3,6 årsarbetare jämfört med 2009 beroende på 
att förvaltningen har ökat antalet personer med tidsbegrän-
sad anställning från 3 till 8 under 2010. Skälet till detta är 
partiell föräldraledighet och tjänstledighet. Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda är 98,4 % vilket 
är oförändrat mot 2009. Personalförsörjning är en fortsatt 
viktig fråga för förvaltningen under 2011. Sjukfrånvaron på 
förvaltningen har minskat från 3,9 % till 2,8 % 2010. 

En rad åtgärder med anledning av de negativa resulta-
ten avseende stress har genomförts under året, genom till 
exempel utökade resurser. Brandlarm har installerats i hela 

kommunhuset och utrymningsövning har genomförts. 
Räddningstjänsten har besökt och förevisat brandsäkerhet 
i förvaltningens lokaler. Uppföljning av skyddsrond och 
ergonomigenomgång har genomförts. 

De två största upplevda arbetsmiljöproblemen kvarstår. 
Bristen på arbetsplatser är ett fortsatt problem och alla i 
personalen har inte tillgång till en fast arbetsplats. Även 
luftkvaliteten påverkas, då ventilationen inte är anpassad i 
förhållande till nuvarande personalsituation. 

Framtida utvecklings- 
och förändringsarbete/behov
• Ökat kundfokus – bemötande och kommunikation
• Ales kvalitetstrappa – kvalitetssäkra och effektivisera 

samtliga ärendeprocesser. 
• Systematisera och modernisera arkiv och metoder för 

lagring av handlingar.
• Översyn och förenkling av IT-strukturen samt genomför-

ande av GIS-trappan
• Förbättrade nyckeltal för att bättre kunna belysa förhål-

landet mellan resurs/effektivitet/kvalitet.
• Revidera taxor i syfte att bättre belysa sambanden mellan 

behov, resurser, intäkter och kostnadstäckningsgrad.
• Miljömålsstyrd tillsynsplan
• Strategi för förtätning av våra samhällen
• Ett vackrare Ale – gestaltning av utformning av allmänna 

platser
• EU:s vattendirektiv, resurser för genomförande av åt-

gärdsprogram
• Naturvård, resurser för genomförande av åtgärderna i 

Naturvårdsplanen.
• Enskilda avlopp, resurser för genomförande av hand-

lingsplan för bristfälliga avlopp
• En arbetsplats per anställd med tillhörande luft.
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Överförmyndarnämnden
NÄMNDEN/ÖVERFÖRMYNDARNA HAR EN rättslig särställning enligt föräldrabal-
ken (FB). Verksamheten bedrivs enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente 
med en långtgående delegation. Nämndens personal består av två förtroendevalda 
ledamöter, tillika överförmyndare. Dessa har ett administrativt och juridiskt verk-
samhetsansvar för sitt beslutfattande enligt i huvudsak föräldrabalken.

 Bokslut 2009   Bokslut 2010    
 Kostnader Intäkter Netto- Kostnader Intäkter Netto-
Verksamhet, tkr   kostnad   kostnad

Överförmyndarverksamhet 1 293  1 293 1 370  1 370

Kommunbidrag   1 448   1 438

Resultat   155   68

Ekonomisk översikt  Överförmyndarnämnden

Verksamhetsmått

 2009 2010 Budget
Antal förmyndarskap 83 75 98 
Antal god manskap 151 161 151 
Antal hela förvaltarskap 18 20 18 
Antal god man ensamk. barn. – 8 –

Ordförande: Ingela Stéen (S)
Antal anställda: 2
Årets resultat: 0 Mkr
Nettokostnad: 1,4 Mkr

Årets verksamhet
Nämnden har sammanträtt vid nio tillfällen under året, dels 
planerat vid verksamhetsuppföljningar och dels som extra 
möten på grund av brådskande fastighetsärenden, eftersom 
dessa inte delegerats till handläggarna. 

Överförmyndarna har på sedvanligt sätt genomfört till-
syn, kontroll och granskning av års- och sluträkningar samt 
redogörelser från förmyndare, gode män och förvaltare samt 
beslutat om arvode/ersättning till uppdragstagarna. Såsom 
tidigare har en särskild prioritering gjorts på den sociala 
delen av uppdraget. 

Dessutom utfärdas förvaltarfrihetsbevis för trafiktillstånd 
och ansvarig utgivare för tidskrifter och vissa andra yrkes-
grupper. Vidare ges en omfattande rådgivning till allmänhe-
ten per telefon kring föräldrabalkens olika bestämmelser. 

I syfte att öka kunskapen om verksamheten har överför-
myndarna informerat personal inom vård och omsorg vid 
arbetsplatsträffar.

Informationsträffar för gode män, förvaltare och förmyn-
dare har genomförts två gånger under året.

Ekonomisk analys 
Överförmyndarnämndens budget uppgår till 1 438 tkr. För 
år 2010 redovisar nämnden ett positivt resultat om 68 tkr. 
Överskottet förklaras främst av att granskning av årsräkning-
ar försenats så att alla årsräkningar för 2009 inte granskats 
under 2010 och därmed har inte heller alla arvoden till ställ-
företrädare kunnat betalas ut under 2010 som planerat.

Verksamhetsmått 
I förhållande till föregående år och årets budget har anta-
let god man-ärenden ökat medan antalet förmyndarskap 
minskat. Ärenden avseende god man för ensamkommande 
asylsökande barn särredovisas från och med 2010. 
 
Framtid 
Under 2010 beslutades att överförmyndarverksamheten 
från 2011 ska organiseras så att anställd personal handläg-
ger nämndens ärenden och en överförmyndarhandläggare 
rekryterades under slutet av året. Sedan flera år tillbaka 
har överförmyndarnämnden sett en ökning av andelen 
komplicerade ärenden med huvudmän som har stora och 
sammansatta behov. Det ställer allt högre krav på gode 
mäns och förvaltares personliga lämplighet och kompetens 
liksom överförmyndarhandläggarnas kunskaper. Det kan 
också komma att innebära högre kostnader för arvoden till 
gode män och förvaltare som kommunen betalar. Antalet 
ärende med god man för ensamkommande asylsökande 
barn bedöms ligga kvar på oförändrad nivå med cirka 5 barn 
aktuella under året.
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Valnämnden
VALNÄMNDEN ÄR DEN LOKALA valmyndigheten med ansvar för genomförande av val 
till Riksdag, Landsting/Region och Kommunfullmäktige, folkomröstningar samt val till 
Europaparlamentet

Ordförande: Björn Nilsson (S)
Årets resultat: 0,0 Mkr
Nettokostnad: 0,5 Mkr

Årets verksamhet 
Under 2010 har allmänna val till riksdag, landsting/region 
och kommunfullmäktige genomförts. Förtidsröstning ge-
nomfördes på sju platser i kommunen (Skepplanda, Älväng-
en, Alafors, Nol, Nödinge, Bohus och Surte). I år arrang-
erades det ingen särskild röstmottagning på äldreboenden/
servicehus (så kallad institutionsröstning) eftersom antalet 
mottagna röster vid institutionsröstningen minskat genom 
åren och har blivit väldigt lågt. Istället erbjöd kommunen 
budröstning genom kommunala bud för de väljare som 
på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder inte 
kunde ta sig till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning. 
Valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige uppgick till 
82,60 % vilket är 3,48 procentenheter mer än vid valet 2006.

Ekonomiskt resultat 
Nämndens budget uppgick till 554 tkr. Nämnden redovisar 
ett nollresultat eftersom nettokostnaderna varit i enlighet 
med budget. 
 
Framtid 
Under 2011 kommer inga val att genomföras.

 Bokslut 2009   Bokslut 2010    
 Kostnader Intäkter Netto- Kostnader Intäkter Netto-
Verksamhet, tkr   kostnad   kostnad

Valnämnden 496 300 196 831 317 514 
Kommunbidrag   560   554

Resultat   364   40

Ekonomisk översikt  Valnämnden
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Kommunens bolag

AB Alebyggen,  
allmännyttigt bostadsföretag
Ordförande: Stina-Kajsa Melin (S)
VD: Lars-Ove Hellman
Antal anställda: 36 st 
Aktiekapital: 17,4 Mkr
Omsättning: 170,4 Mkr
Balansomslutning: 893,5 Mkr
Kommunal ägarandel: 100 %

Ale Utveckling AB,  
näringsbolag
Vilande från och med 2009
Kommunal ägarandel: 100 %

Ale kommun

AB Alebyggen 100 %

Skå-dal 31:3 AB 100 % Ale Expolatering AB 50 %

Ale Utveckling AB 100 %

AB Alebyggen
Bolagets verksamhet, enligt bolagsordning och ägardirektiv, 
omfattar:
• Att uppföra och förvalta bostadshus och bedriva bostads-

anknuten offentlig eller kommersiell verksamhet.
• Att själv eller i samverkan med annan bedriva exploate-

ringsverksamhet samt uppföra och förvalta fastigheter 
för kontor, handel, industrier eller annan kommersiell 
verksamhet.

• Att uppföra och sälja småhus

Bolagets kärnverksamhet är bostadsförvaltning. Denna ska 
bestå av ett utbud som är attraktivt och varierat och ska 
tillsammans med verksamheten i övrigt bidra till en sådan 
positiv utveckling att kommunens totala attraktionskraft 
ökar. Bolaget ska härvid engagera sig i kommunens närings-
livsutveckling och kan i detta avseende också nyttjas som 
redskap åt kommunen.

Skå-dal 31:3 AB
Bolaget ägs till 100 % av AB Alebyggen. Bolagets verksam-
het består av att äga och förvalta fastigheter i Ale kommun 
och bolaget äger fastigheten Skårdal 31:3 i Bohus (Bohus 
centrum). Någon förändring av bolagets fastighetsbestånd 
eller verksamhet planeras ej. Den långsiktiga målsättningen 
med fastigheten är att, utöver en livskraftig dagligvaruhandel, 
omdana anläggningen till ett centrum för kropp och själ.

Ale Exploatering AB
Bolaget ägs till 50 % vardera av AB Alebyggen och PEAB. 
Bolaget bildades för Backabyggnationen och centrumprojek-
tet i Nödinge. 

Ale Utveckling AB
Bolaget har till uppgift att svara för den kommunala närings-
livsservicen samt genom aktiviteter och strategiska åtgärder 
medverka till en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt 
samt därigenom skapa fler arbetstillfällen. Dessutom har 
bolaget ansvaret för att genom marknadsföring göra Ale mer 
känt, att ”sätta Ale på kartan”. Verksamheten har från och 
med 2009 överförts i förvaltningsform och bolaget är nu 
vilande.

Övriga 
Kommunen har aktier i Renova AB, GRYAB, GREFAB, 
Västtrafik AB, Ale Energi AB samt en smärre aktiepost i 
Kommentusgruppen AB.

Kommunen och AB Alebyggen äger andelar i Ale  
Elförening.

Kommunen innehar andelar i Kommuninvest i Sverige AB.
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Miljöredovisning
DET ÖVERGRIPANDE GEMENSAMMA MÅLET som kommunens verksamheter 
strävar mot är att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling. Denna inriktning 
fastslås bland annat i kommunens miljöpolicy och i strategisk plan. Miljöprogram, 
energiplan, översiktsplan, naturvårdsprogram och avfallsplan är åtgärdsprogram 
som ska bidra till att genomföra det övergripande målet.

Årets verksamhet
Kommunens miljömål ska vara uppfyllda 2010 och engage-
manget är som vanligt stort bland kommunens anställda i 
arbetet med att uppnå målen. 

Kommunen har nått målen om minskad energiförbruk-
ning. Energiförbrukningen för uppvärmning minskade 
med 8 % och elförbrukningen minskade med 6 % mellan 
2006–2010.

Fastighetsenheten har sedan mitten av 90-talet syste-
matiskt arbetat med att få ner energiförbrukningen för 
både värme och el och har sänkt energiförbrukningen för 
uppvärmning med cirka 40 procent. Att man lyckats med 
ytterligare sänkningar under målperioden beror på ett bra 
samarbete mellan engagerad personal, eldsjälar, energijägare 
och fastighetsskötare. Ett stort hjälpmedel har man i sitt 
datoriserade styr, regler- och övervakningssystem. Kom-
munen har under fem år av Energimyndigheten beviljats ett 
energieffektiviseringsstöd som ger oss ytterligare möjligheter 
att effektivisera energianvändningen både inom fastigheter 
och transporter.

Kommunen har också nått målen som rör inköp, 
upphandling och användning av miljövänligare produkter. 
Andelen KRAV-märkta livsmedel har under året ökat med 
knappt en procent och uppgår nu till 15 % av livsmedelsin-
köpen. Det är ett bra resultat men tyvärr räckte det inte för 
måluppfyllelse. 

För närvarande har kommunhusen tillgång till boknings-
bar bilpool. Poolbilarna har under 2010 gått 4 313 mil och 
utbetald ersättning när egen bil använd i tjänsten för 55 078 
mil. Bilpoolen bär under 2010 inte sina egna kostnader utan 
gick back med cirka 100 000 kronor. En utredning behöver 
göras för att ta reda på hur den blir mer kostnadseffektiv. Ett 
bokningssystem som visade bilarnas lediga tid skulle också 
ge en effektivare användning av bilarna.

Ale kommun blev under året medlem i Sveriges Ekokom-
muner.

I enlighet med målet om uppföljning av Ale kommuns 
naturvårdsprogram följs åtgärdsplanen upp i samband med 
kommunens årsredovisning och ligger sist i denna redovis-
ning.

Förvaltningarnas måluppfyllelse 
Miljö- och byggförvaltningen följer noggrant upp pap-
persförbrukningen. Antalet kopior och utskrifter ökade med 
cirka 11 % jämfört med 2009 och med cirka 6 % jämfört 
med 2008. Utfallet på antalet kopior och utskrifter per 
anställd 2010 blev cirka 3 % färre jämfört med 2009 och 
cirka 16 % färre än 2008, vilket är en bra trend. Dubbelsidig 

kopiering och dubbelsidig utskrift används fortfarande inte i 
full utsträckning. Vad gäller utskrifterna från skrivaren var  
56 % dubbelsidiga under året. 

Kommunhusets totala elenergiförbrukning minskade med 
knappt 1 % jämfört med 2009, men blev cirka 7,7 % högre 
än 2006. Förbrukningen av fjärrvärmeenergi blev cirka  
7 % högre än 2009, förmodligen som en följd av den 
stränga vintern 2009/2010 samt början av denna vinter och 
12 % högre jämfört med 2006. Den åtgärd som har gjorts 
för att minska förbrukningen av värmeenergi är att fönstren 
i den gamla delen av kommunhuset, där delar av miljö- och 
byggförvaltningen har sina rum, har fått nya tätningslister 
och en värmejustering har gjorts. Vid de flesta resor i tjäns-
ten används bil ur miljöbilpoolen eller cykel och vid längre 
resor i huvudsak tåg. 

Miljö- och byggförvaltningen har ännu några kemisk/
tekniska produkter som inte är miljömärkta. Livsmedel som 
köps in till förvaltningen, som exempelvis kaffe, te, mjöl, 
socker och frukt, är nu ekologiska och i förekommande fall 
KRAV- och rättvisemärkta. Förvaltningen har fortsatt att 
källsortera och kompostera under 2010. 

Kalkningen av sjöar och vattendrag fortsätter som tidigare. 
Åtgärdsprogram för minskning av utläckaget av närsalter 

till sjöar och vattendrag antogs inte under 2008. Plan för 
åtgärder av bristfälliga enskilda avlopp, som står för en stor 
del av närsaltsläckaget i kommunen, antogs av miljö- och 
byggnämnden i oktober 2009. 

Miljö- och byggförvaltningen miljödiplomerades enligt 
Göteborgsmodellen under våren 2010.

Barn- och ungdomsförvaltningen. Enheternas miljöarbe-
te handlar mycket om temastudier och arbetet med miljörå-
den. När det gäller lokalerna arbetar man successivt igenom 
olika möjligheter till energibesparingar, till exempel genom 
att byta till lågenergilampor, minskad belysning när lokalerna 
inte används. De yngre sysslar konkret med källsortering och 
återvinning. Miljöarbetet i skolorna syftar till att göra elev-
erna medvetna om hur deras egna val påverkar miljön och 
om att ta eget ansvar. De fyra enheter som sedan tidigare är 
certifierade med Grön flagg fortsätter arbeta miljöinriktat 
genom att sätta upp nya miljömål för att kunna behålla sin 
flagga. Grön flagg är en utmärkelse för förskolor och skolor 
som vill arbeta med hållbar utveckling. De arbetar med var 
sitt tema; kretslopp, vattenresurser, konsumtion och vatten. 

Genom att regelbundet undersöka sin närmiljö, besöka 
skolskogen, medverka i byggprojekt eller på andra sätt ta 
tillvara andra saker i vardagen ökar barns och elevers med-
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vetenhet och kunskaper om såväl miljö som andra ämnen till 
exempel naturvetenskap och teknik. 
 
Utbildnings- och kulturförvaltningen. Vid upphandling 
väljs det mest miljöanpassade alternativet vid val mellan i 
övrigt likvärdiga produkter.

Elförbrukningen i Ale gymnasium har 2010 minskat med 
27,7 % jämfört med 2006. Detta har kunnat ske genom 
mycket aktiva insatser kring driftsrutiner, utbyte av armatu-
rer och ljuskällor.

Energiförbrukningen i Ale gymnasium (fjärrvärme) har 
för 2010 ökat med 2,2 % jämfört med 2006. 

Poolbil eller kollektivtrafik används i första hand vid kor-
tare resor, och förutsättningarna för detta har ökat genom 
att ytterligare en poolbil placerats i Nödinge. Tåg är första-
handsval vid längre resor.

Endast miljömärkta kemisk/tekniska produkter används i 
nämndens verksamhet, och inköp av dessa sker via upp-
handlingsavtal. Vid inköp av vitvaror väljs bästa energiklass.

Livsmedelsinköp och källsortering sker i enlighet med 
riktlinjerna i miljömålen.

Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter arbetar 
med ständiga förbättringar och har fortsatt arbetet under 
2010 med processkartläggningar för att uppnå en ökad ef-
fektivisering inom den egna organisationen. Förvaltningens 
verksamheter har skrivit in miljömålen antingen i verksam-
hetsplanen och/eller i enhetsplanerna och arbetar löpande 
med arbetet på bland annat arbetsplatsträffar. De tidigare 
agendaombudens arbete har överlåtits till enhetscheferna 
från och med 2010. Arbetet har pågått under några år och 
att tänka miljömål börjar bli en del av arbetet. Alla inköps 
som görs prövas om det finns miljömålsalternativ.

Förvaltningens lokaler är kartlagda och det ligger till 
grund för det ständigt pågående arbetet i effektivt lokalut-
nyttjande. 

Förvaltningen har som mål att öka andelen kravmärkta 
produkter och minska användningen av engångsartiklar. 
Inköp av kravprodukter avseende livsmedel görs till större 
delen genom Ale matservice som också följer kommunens 
miljömål. 

Ett nytt bokningssystem av bilar är infört på Vikadamm 
i februari, som ett led i att effektivisera användningen av 
förvaltningens bilar.

Förvaltningen källsorterar där det finns förutsättningar att 
göra detta och arbetar aktivt med att förbättra förutsättning-
arna. Anställda inom förvaltningen arbetar även aktivt med 
att informera brukarna om möjligheten att köpa kravmärkt 
och källsortera.

En av verksamheterna inom funktionshinder har som 
uppgift att inom sin verksamhet samla in farligt avfall och 
arbetar aktivt med att utöka verksamheten.

Kommunens första inköpta elbil finns inom förvaltning-
en, i hemtjänsten i Nödinge och förvaltningens övriga bilar 
är miljöbilar. 

Individ- och familjeomsorgen investerade i nytt belys-
ningssystem under våren där lyset automatiskt släcks om 

ingen använder det. Även förvaltningsstaben har bytt ytterli-
gare belysning till självsläckande.

Tekniska förvaltningens miljöarbete sträcker sig på grund 
av den mångfacetterade verksamheten över flera områden:

Upphandlingsenheten har under året arbetat med att 
införa en ny avtalsdatabas WINST som kommer att möjlig-
göra elektronisk anbudshantering.

Gata/park-enheten har byggt ny gång- och cykelväg, 
tillgänglighetsanpassat busshållplats och gjort hastighets-
dämpande åtgärder – Norra Kilandavägen. Ny gång- och 
cykelväg och hastighetsdämpande åtgärder – Backavägen. 
Åtgärden har skapat ett sammanhängande cykelstråk ut till 
Nödingevägen. Ny gång- och cykelväg och hastighetsdäm-
pande åtgärder – Krokängsvägen

Fastighetsenheten har genomfört energianalyser av 
fastigheter under året och åtgärder för att minska energiför-
brukningen på Ale Arena och flera förskolor har prioriterats. 
Ett nytt energibesparande belysningssystem i två förskolor 
har installerats.

VA-enheten har genomfört VA-sanering på Nol Store-
gårdsvägen/Sörvägen, Gallås/Krokängsvägen, Brandsbovä-
gen och Skolvägen.

Hos renhållningsenheten har volymen avfall totalt sett 
minskat under året. Bränsletank till sopbilarna för miljövän-
ligt dieselbränsle finns och verksamheten är miljödiplome-
rad.

Förvaltningen har medverkat vid saneringen av Bohus 
varv och Surte glasbruksområde

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att bebyg-
gelseutvecklingen sker med minimal klimatpåverkan och 
med nytänkande kring energieffektiva lösningar. Samråd 
sker kontinuerligt mellan representanter från Västtrafik och 
kommunens planerare för att i ett tidigt skede i planerings-
processen få med förutsättningarna för en väl fungerande 
kollektivtrafik. 

En klimatstrategi med energiplan som redovisar förslag 
på hur Ale kan bidra till lägre utsläpp av växthusgaser har 
tagits fram. Sökt och beviljat energieffektiviseringsbidrag 
från Energimyndigheten kommer att användas för att arbeta 
vidare med klimatstrategins målområden.

Nya Vägvanor är ett KLIMP-projekt som genomförts 
i samarbete med flera kommuner inom GR. 1 000 hushåll 
har blivit kontaktade för att få information och inspiration, 
exempelvis med provåkarkort, till att resa mer miljövänligt. 

I en förstudie har kommunen tillsammans med Test Site 
Sweden, Västtrafik, Jernhusen och MobilistikUtveckling 
undersökt intresset för mindre elfordon hos 800 pendlare 
och hur en säker parkering bör utformas. Intresset visade sig 
finnas och planer pågår nu med att lämna in en ansökan om 
forskningsmedel för att testa fordon och parkering.

Ett förslag har tagits fram på hur Ale kommuns miljöar-
bete kan struktureras i ett miljöledningssystem som följer 
kommunens planerings- och uppföljningsprocess. 
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Allmänt
Miljöprogrammet för Ale kommun 2007–2010 anger ramarna och övergripande mål för miljöarbetet 
och de fastställda miljömålen är styrande för alla verksamheter. 

Saneringsprojekten 
Bohus varv 
Saneringsentreprenaden handlades upp under våren 2009. 
Under vintern 2009/2010 genomfördes förberedelsearbetet 
inför urschaktningen av de förorenade massorna av entre-
prenören. Vattenreningsanläggningen kom på plats, den hy-
drauliska barriären på land uppbyggdes inom området – där 
saneringsområdet delades in i fem delområden, grundvatten-
sänkningen har genomförts successivt i ett delområde i taget 
och urschaktningen påbörjades i de strandnära partierna un-
der våren 2010. Hela saneringsarbetet med grundvattensänk-
ning, urschaktning och rening av länsvattnet har gått mycket 
bra. De riktvärden kommunen fått från Miljödomstolen på 
utgående renat länsvatten har hållits med god marginal.

Alla urschaktade massor har transporterats med båt till 
Noahs mottagningsanläggning i Norge. Detta har också 
fungerat mycket bra. Projektets beräknade budget har hål-
lits och detsamma gäller tidplanen. Hela saneringsområdet 
är nu urschaktat och klart och det sista båtlasset till Noahs 
behandlingsanläggning i Norge gick i mitten av januari 2011. 

Mål nr 4 och 7: Bilpoolen används inte alltid i första hand. En utredning behöver göras för att ta reda på 
hur den blir mer kostnadseffektiv.
Mål nr 12: Trots att vi ökade med knappt en procent i år når vi inte målet för hela perioden.
Mål nr 13: Målet bedöms vara delvis uppnått då en plan för åtgärder av bristfälliga enskilda avlopp, som 
står för en stor del av närsaltsläckaget i kommunen, antogs av miljö- och byggnämnden i oktober 2009.

Uppföljning av kommunens miljömål

Surte 2:38  
(tidigare benämnt Tidermans utfyllnadsområde)
Kommunen lämnade i november 2009 in bidragsansökan för 
saneringsåtgärder för Surte 2:38. Projekteringen avslutades 
under 2010 inklusive framtagande av förfrågningsunderlag 
inför upphandlingen av entreprenörer för saneringsarbetet. 
I juni 2010 gjorde Naturvårdsverket ett besök på plats både 
vid Bohus varv och vid Surte. 

Naturvårdsverket beslutade 2010-06-29 att projektet 
efterbehandling av Surte 2:38 dels lyfts in i så kallad åtgärds-
ram och dels får ett fortsatt utredningsbidrag på 10,4 Mkr.
Mottagningsentreprenör för de uppgrävda massorna och 
hela saneringsentreprenaden är upphandlade. 

Naturvårdsverket beslutade 2010-12-16 att kommunen 
får 127,3 Mkr i statligt bidrag för efterbehandlingsåtgärder 
för Surte 2:38. Totalt har då efterbehandlingsprojektet Surte 
2:38, tillsammans med det tidigare beslutet på 10,4 Mkr, fått 
137,7 Mkr i statligt bidrag.

8. Kalkning av sjöar och vatten. 
Målet uppnått!

9.  Endast miljömärkta kemisk/tekniska produkter 
skall användas i kommunens verksamheter.  
Målet uppnått!

10.  Bästa energiklass vid köp av vitvaror. 
Målet uppnått!

11. Kommunens avfall skall källsorteras. 
Målet uppnått!

12.  Inköp av KRAV-märkta livsmedel skall öka med 
minst 1% per år. 
Målet ej uppnått.

13.  Åtgärdsprogram mot övergödning av sjöar och vat-
tendrag ska vara klart senast 2008. 
Målet är delvis uppnått.

14.  Miljökrav på all kommunal jordbruksmark senast 
2014. 
Målet bedöms uppnås. 

Kommentarer

1.    Allmänt, miljövänliga produkter. 
Målet uppnått! 

2.  Minska elförbrukningen exklusive uppvärmning i 
kommunägda lokaler med 5% till år 2010. 
Målet uppnått!

3.  Minska energiförbrukningen för uppvärmning i 
kommunägda lokaler med 5% till år 2010. 
Målet uppnått!

4. Förstahandsvalet är bilpool, kollektivtrafik. 
Målet ej uppnått.

5. Vid nytecknande av ramavtal på personbilar skall 
miljöfordon väljas. 
Målet uppnått!

6.  Upphandlingspolicy med miljökrav för fordon, 
arbetsmaskiner och entreprenadmaskiner. 
Målet uppnått!

7.  Utredning klar 070331 av ekonomi och miljömäs-
siga vinster avseende kommunens fordon. 
Målet ej uppnått.



75Årsredovisning Ale kommun 2010

Å
tgärd 

påbörjad

M
ålet 

uppfyllt

Å
tgärd 

påbörjad

M
ålet 

uppfyllt

Å
tgärd 

påbörjad

M
ålet 

uppfyllt

2008 2009 2010

1. Samråd, tillsyn 
och tillstånd

2. Översiktsplan

X X
Åtgärden att erforderlig hänsyn tas till områden med naturvärden vid samråd, till-
syns- och tillståndsärenden är till största delen genomförd. Målet att åtgärden  
alltid skall genomföras som rutin är dock inte uppfyllt för alla typer av ärenden.

Kommentar

Målet att ekologiskt särskilt känsliga områden inte skall omfattas av exploatering 
är en pågående process. Åtgärden att särskilt värdefulla naturområden läggs med i 
översiktsplanen som ”ekologiskt särskilt känsliga områden” enligt miljö Miljöbalken 
är dock genomförd.

De flesta av åtgärderna är genomförda. Målet om att åtgärderna skall genomföras 
som rutin är inte uppfyllt för alla åtgärder t.ex. finns ingen rutin för redovisning  
miljöuppföljning under byggprocessen. Över huvud taget görs väldigt lite uppfölj-
ning av detaljplaner under byggprocessen.

3. Detaljplaner

Åtgärden att kunskap om områden med naturvärden skall förmedlas vidare när  
kommunen är remissinstans är i princip uppfyllt.

4. Andra  
utredningar

Arbetet med att ta fram en dagvattenpolicy har kommit ganska långt, arbetet kan inte 
färdigställas eftersom det saknas resurser både hos tekniska och miljö- och bygg.

5. Dagvatten

Målet att kommunen genom fortsatt kalkning skall upprätthålla naturliga pH-värden 
och god buffertkapacitet i alla kalkade vatten är uppnått, små årsvisa avvikelser kan 
dock förekomma. Fortsatt måluppfyllelse är beroende av att det sprids cirka 800 ton 
kalk årligen.

6. Kalkning

Målet att en av de föreslagna åtgärderna skall vara genomförd är inte uppfyllt men 
arbete med flera av åtgärderna pågår. Eftersom kommunen inte avsatt några medel är 
genomförandet helt beroende av externa bidrag. 

7. Fiskevård

Planeringen för att genomföra målet har varit långt framskriden sedan länge. Arbetet 
med att inventera och sanera avlopp har inte kunnat startas beroende på resursbrist.

8. Äldre avlopps-
anläggningar

Målet om att utreda möjligheten att starta ett kommunalt naturvårdslag genomfördes 
redan 2008. Vid den tidpunkten fanns inga resurser att starta ett lag men under 2010 
har vi haft ett kommunalt arbetslag som genomfört flera naturvårds- och friluftslivs-
åtgärder. Arbetet har varit mycket värdefullt och förhoppningen är att arbetslaget får 
vara kvar.

Målet om en sammanställning av behovet att skydda naturområden på kommunal 
mark är inte uppfyllt men delar av den kommunala marken har inventerats och i 
dessa delar har flera värdefulla områden redan skyddats. Under 2011 kommer  
inventeringen av kommunal mark fortsätta i den takt som resurserna medger.

Arbetet med att ta fram en grönstrukturplan för kommunens tätorter har ännu inte 
påbörjats, främst beroende på resursbrist.

Målet att ta fram en utflyktsguide för kommunen är inte genomfört men arbetet har 
påbörjats i ett brett samarbete mellan flera förvaltningar. Guiden blir en kombinerad 
natur- och kulturguide som ett första steg har en sida har lagts upp på kommunens 
hemsida och målet är att kunna publicera 7-8 besöksmål runt årsskiftet. Guiden  
kommer sedan att successivt utökas mot att innefatta cirka 25 områden.  
Förhoppningsvis kan även tryckt upplaga tas fram under 2011, beroende av vilka 
medel som blir tillgängliga

Målet om att starta minst ett projekt för lokal naturvård är uppfyllt genom ett samarbe-
te mellan en markägare naturskyddsföreningen och kommunen. Flera naturvårdspro-
jekt har också genomförts tillsammans med Alebyggen och naturskyddsföreningen.

Målet om att minst ett våtmarksprojekt skall ha initierats har inte uppfyllts.  
Flera våtmarker har dock anlagts på egna initiativ av privata markägare. 

Det finns ännu ingen sammanställd dokumentation av skyddsvärda träd i kommunen 
som målet föreskriver men det finns ett stort kunskapsunderlag. Åtgärder för skydd 
och skötsel av värdefulla träd på kommunal mark har påbörjats under 2010, fortsatta 
åtgärder är beroende av att skogslaget blir kvar.

I enlighet med målet följs åtgärdsplanen upp i samband med kommunens  
årsredovisning.

9. Kommunalt 
naturvårdslag

10. Kommunala 
naturområden

11. Grön- 
strukturplan

12. Utflyktsguide

13. Lokal  
naturvård

14. Våtmarker

15. Grova träd

16. Uppföljning

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Uppföljning av mål i naturvårdsprogrammet
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Jämförelser mellan Ale  
och Göteborgsregionens kommuner
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sund

Kungs- 
backa

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

12 449 12 578
14 955

24 292
27 442

34 463 35 084
37 796 38 580

41 241

75 025

60 973

Befolkning i GR-kommuner 31 december 2010  
(exklusive Göteborg)

Antal invånare

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0 %

-0,5 %

-1,0 %

-1,5 %

-2,0 %

Tjörn Ale Lerum Alingsås Mölndal Kungälv Göteborg Öckerö Härryda    PartilleStenung- 
sund

Kungs- 
backa

Lilla Edet

Befolkningsförändringar i GR under 2010Befolkningförändring 
i procent



77Årsredovisning Ale kommun 2010

Resultat och nettokostnad per invånare 2010
Hantering av ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 skiljer sig kraftigt mellan kommunerna. Nedanstående tabell 
visar resultatet per invånare med respektive utan korrigering av bokförda kostnader för ansvarsförbindelsen. Undre tabellen visar på 
motsvarande sätt respektive kommuns nettokostnad per invånare i bokslut 2010.

År 2010 är Ales nettokostnad per invånare (in-
klusive avskrivningar och exklusive finansnetto) 
43 568 kr. 2009 var nettokostnaden per invånare 
42 546 kr. Det är en ökning med 2,4 %.

Nettokostnaden samvarierar inte med skat-
tesatsen i kommunen utan påverkas av andra 
faktorer. Skatteutjämningssystemet bestämmer 
i stor utsträckning kommunens nettokostnads-
utrymme och skall spegla kommunernas olika 
struktur. Nettokostnaden per invånare ger 
inte direkt svar på om kommunen har låg/hög 
kostnadsnivå i allmänhet. På följande sidor visas 
nettokostnanden 2007–2009 för olika verksam-
hetsområden. 2010 års siffror är ännu inte klara.
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Nettokostnad per invånare bokslut 2009

Skatteunderlag  
och debitering
Ales skatteunderlag har sam-
mantaget under ett antal år 
utvecklats sämre än snittet 
i regionen och kommunens 
skattekraft ligger under rikets 
medelskattekraft. Trenden 
bröts 2009 och Ale ligger nu 
på en utveckling i paritet med 
regionen och bättre än riket. 
Av kommunerna i GR-regio-
nen har Ale den näst högsta 
utdebiteringen
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Nedanstående diagram kan ge en vägledning till hur Ale 
kommuns nettokostnader för några verksamheter ser ut. 
Uppgifterna är hämtade från de årliga publikationerna ”Vad 
kostar verksamheten i din kommun?” från SCB.

Att de totala nettokostnaderna per invånare i en kom-
mun ligger högre eller lägre än andra kommuner behöver 
naturligtvis inte betyda att samtliga verksamheters kostnader 
gör det. För Ales del kan konstateras att kostnaderna per 
elev ligger över regionmitten för grundskolan och gymna-
sieskolan medan kostnaden per inskrivet barn inom förskola 
och skolbarnsomsorg ligger under medelvärdet för regionen. 
Observera att kostnaden per barn inte längre är beräknat per 
heltidsbarn. Rensat från kostnadsutjämningens strukturella 
avvikelser ligger grundskolan under medan gymnasieskolan 
ligger över standarkostnaden för riket. Barnomsorgen ligger 

Ekonomiska jämförelser av verksamhetens kostnader  
mellan Ale och Göteborgsregionens kommuner 2007–2009

på samma nivå som standardkostnaden för riket.
För fritids- och kulturverksamheterna liksom för funk-

tionshinder ligger kostnaderna ungefär som genomsnittet 
för de jämförda kommunerna medan den för äldreomsorgen 
ligger under genomsnittet. Rensat från kostnadsutjämning-
ens strukturella avvikelser ligger äldreomsorgen 2009 på 
ungefär samma nivå som standardkostnaden för riket.

Individ- och familjeomsorgens kostnad per invånare lig-
ger näst högst i regionen. Rensat från kostnadsutjämnings-
systemets strukturella avvikelser ligger Individ- och famil-
jeomsorgen 25 % över standardkostnaden för riket 2009. 
Kostnaderna per invånare för infrastruktur har legat bland 
de lägsta men har ökat kraftigt de senaste åren och ligger 
2009 högst av jämförelsekommunerna.
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Gymnasieskola kr/elevÄldreomsorg kr/inv 65– år
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Anläggningskapital Utgör skillnaden mellan anläggnings-
tillgångar och långfristiga skulder, det vill säga eget kapital 
placerat i anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångar Tillgång som avses att stadigva-
rande innehas, det vill säga flera år.

Avskrivningar Fördelning av anskaffningskostnaderna för 
en anläggningstillgång på flera år. 

Balansräkning Visar kommunens ekonomiska ställning vid 
bokslutstillfället. Visar det bokförda värdet av kommunens 
tillgångar och hur dessa har finansierats med egna medel och 
lån.

Eget kapital Kommunens totala kapital bestående av an-
läggningskapital och rörelsekapital. Utgörs i balansräkningen 
av skillnaden mellan tillgångar och skulder. Förändringen av 
eget kapital redovisas i resultaträkningen samt i balansräk-
ningen genom att jämföra årets och föregående års bokslut.

Finansnetto Skillnaden mellan finansiella kostnader och 
finansiella intäkter, det vill säga i huvudsak räntekostnader 
minus ränteintäkter.

Generella statsbidrag och utjämning Generella statsbi-
drag utgår med ett bestämt belopp per invånare. Utjämning-
en består av inkomstutjämning och kostnadsutjämning.

Kapitalkostnader Är en intern kostnad mellan kommu-
nens finansförvaltning och övriga förvaltningar. Kapitalkost-
naderna består av avskrivningar och intern ränta på gjorda 
investeringar.

Kassaflödesanalys Visar hur kommunens investeringar 
och löpande verksamhet har finansierats och hur det har 
inverkat på kommunens likvida ställning.

Kortfristiga fordringar eller skulder med en förfallotid 
om ett år eller mindre.

Likvida medel Kontanter eller andra tillgångar, som snabbt 
kan omsättas till pengar t ex medel på bank.

Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar eller skulder överstigande ett år.

Nettoinvesteringar Investeringsutgifter minus investe-
ringsbidrag. 

Nettokostnader Driftkostnader, efter avdrag för drift-
bidrag (riktade stats- och landstingsbidrag), avgifter och 
ersättningar. Verksamhetens nettokostnader (exkl kapital-
kostnader) återfinns i resultaträkningen.

Omsättningstillgångar Likvida medel plus kortfristiga 
fordringar.

Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter på de 
redovisningsperioder till vilka de hör.

Personalomkostnader Arbetsgivaravgifter, pensionskost-
nader med mera. Belastar verksamheterna med procentuella 
påslag på utbetald lön.

Resultaträkning Visar kostnader och intäkter under året 
och hur dessa påverkat eget kapital.

Rörelsekapital Omsättningstillgångar minus kortfristiga 
skulder.

Självfinansieringsgrad Visar hur mycket av årets investe-
ringar som finansierats av egna medel. 

Skuldsättningsgrad Relationen mellan skulder och eget 
kapital, det vill säga hur stor del av tillgångarna som har 
lånefinansierats.

Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det 
vill säga hur stor del av tillgångarna som har finansierats 
med eget kapital. Beskriver hur kommunens långsiktiga 
betalningsstyrka utvecklas.

Utfall driftbudget Visar de olika verksamheternas budge-
terade respektive redovisade resultat.

Utfall investeringsbudget Visar de olika verksamheter-
nas budgeterade respektive redovisade nettoinvesteringar

Ord och begrepp
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Revisionsberättelse
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Protokoll från KF
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Ale kommun, 449 80 Alafors
Besök Medborgarkontoret, Ale torg 7, Nödinge

0303 33 00 00 • medborgarkontoret@ale.se • www.ale.se
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