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Omslagsbild: Per Agéliis Upp med handen! utanför skolan Kronan i Älvängen 

Per Agélii skriver själv: 

Upp med handen! 
En hand som viftar och vinkar. ”Jag kan!” 
Vem vill va´ med? ”Jag vill!” 
En lekfull figur som både kan och vill, både leka och lära. 
En glad kamrat som uppmärksammar dig när du kommer och vinkar av dig när du går. 
En kamrat som finns kvar där i morgon, en kompis att återvända till. 
Eller 
Ett träd, ett vårdträd på torget att samlas kring. 
En blomma, en växande planta. 
Eller… 

Övriga bilder: Ale kommun 

Tryck: Ale kommun kontorsservice 
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Kommunstyrelsens ordförande 

Vi kan se tillbaka på ett år då vi verkligen ser de för-
ändringar som den utbyggda riksväg 45 och våra fem 
pendeltågsstationer har inneburit för vår kommun. På 
två år har vi gått från en befolkningstillväxt på 0,8 
procent till att 2016 växa med 2,34 procent. Tidigt 
2016 kom också siffrorna som visade att Ale kommun 
2015 var en av de tio kommuner i landet där det bygg-
des flest nya bostäder. Det är fantastiskt roligt att den 
tillväxt som så länge arbetats för äntligen tar fart or-
dentligt, vilket tydligt visar att den tillväxtbudget med 
ökade resultat som tagits för 2017 är rätt väg för att 
bygga kommunen stark för framtiden.  

 

För 2016 landar resultatet på ca 30 mkr. Det innebär 
att kravet på god ekonomisk hushållning möts men 
det är tydligt att det kommer att behövas starkare re-
sultat framöver för att skapa goda ekonomiska förut-
sättningar för de investeringar vi nu gör för att bygga 
ut förskolor och skolor. Delar av resultatet är en-
gångsintäkter men det är också mycket starkt att 
nämnderna visar mycket små budgetavvikelser på to-
talen.  

 

Sedan S, MP, AD och V tillträdde efter valet 2014 har 
vi haft ett starkt fokus på att förbättra förutsättning-
arna så att fler kan arbeta heltid. Därför är det mycket 
glädjande att andelen som är heltidsanställda har ökat 
från ca 74 procent år 2014 till 80,9 procent. Även om 
ett sjuktal för året på 6,8 procent är allt för höga siff-
ror är det glädjande att detta innebär en sänkning med 
en procent och det näst lägsta sjuktalet för kommu-
nerna i Göteborgsregionen.  

 

I februari genomfördes för andra året Ale Invite som 
även 2016 blev en publik och marknadsföringssuccé. 
Nästan 15 000 personer besökte Alebacken och 
många tusen fler fick ta del av snowboard i världs-
klass genom sändningen i SVTs Vinterstudio. Värdet 
av den exponering Ale fick genoms denna aktivitet 
kan knappast överskattas. Extra roligt är att idén tog 
sin början i Näringslivsrådets attraktionskraftsgrupp.  

 

Avslutningsvis är det svårt att kommentera 2016 utan 
att nämna den omvälvande starten på året då vi, som 
alla andra kommuner, hade att försöka möta och han-
tera de historiskt många asylsökande som kom till 
Sverige under hösten 2015. Det var en stor utmaning 
där idrottshallar och industrilokaler tillfälligt fick tas 
i bruk för akutboende. Det känns viktigt att uppmärk-
samma allt det goda arbete som genomfördes av kom-
munens personal tillsammans med ett stort antal ide-
ella krafter och många, många alebor. Det var impo-
nerande att se alla de goda krafterna i Ale som arbe-
tade tillsammans.  

 

Arbetet har sedan fortsatt med att möta den nya lag-
stiftningen om mottagande av nyanlända. Samtliga 
partier i Ale (förutom SD) har axlat upp och tagit ett 
stort ansvar i frågan. Vi har också tillsammans varit 
noga med att vi bygger för alla alebor. Så fortsätter vi 
bygga Ale starkt för framtiden! 

 

 

Paula Örn (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunchefens sammanfattning 

Kund/brukare 
Kommunens viktigaste målsättning är att öka lusten att 
lära vilket ska generera bättre kunskapsresultat i skolan. 
Utvecklingen går i rätt riktning och resultaten upp till 
årskurs 7 är väldigt lovande. Årskurs 8 och 9 utvecklas 
inte riktigt på samma sätt. De kommande åren blir det 
väldigt viktigt att följa de som nu går årskurs 6 och 7 för 
att säkerställa att deras positiva resultatutveckling består. 
Om inte behöver specifika åtgärder sättas in för att 
stödja organisationen och undervisningen de sista åren 
på högstadiet. 

Tillväxten i kommunen är stor. Befolkningen ökade 
2016 med 2,38 %, vilket innebär att årets mål om befolk-
ningsökning på 1,5 % har uppnåtts med god marginal. 
Den snabba befolkningsökningen ställer krav på kom-
munens förmåga att leverera service. 

Den löpande Insiktsmätningen visar att bemötandet 
som företagare får när de kommer i kontakt med kom-
munen har förbättrats mer än våra målsättningar. Detta 
är väldigt glädjande och visar att nedlagt arbete ger re-
sultat. Inom flera av de variabler som Svenskt näringsliv 
mäter kan vi inte se samma positiva utveckling. 

Många av de mätningar som gjorts under året svar i tele-
fon och på mail, utvecklingsnivå på digitala tjänster samt 
prisutvecklingen på villor visar på att utvecklingen i Ale 
ligger långt framme och att vi kan mäta oss med de bästa 
i landet. Samtidigt upplever inte den enskilde detta utan 
känslan är en annan. Att leverera service baserat på sak-
lighet, objektivitet och med en hög effektivitet är och 
kommer att bli en stor utmaning i framtiden när mått-
stocken för vad som är bra eller dåligt är en individuell 
bedömning utifrån den enskildes känsla. 

Processer 
Många av våra processer utvecklas positivt och enligt 
plan. Kontaktcenter tar efterhand över mer frågeställ-
ningar och ger svar vid en första kontakt. Antalet mot-
ioner och ärenden som passerat sina respektive hand-
läggningstider har minskat rejält. 

Andra processer är svårare att förändra direkt och gamla 
beteenden lever gärna kvar. Införandet av en ny lokal-
modell och lokalförsörjningsprocess är ett tydligt exem-
pel där individer och hela delar av organisationen har 
svårt att ta till sig nya beslut och ändra sitt beteende. 

Samarbetet inom förvaltningen och mellan politiken och 
professionen utvecklas efterhand. Vår förmåga till sam-
arbete med tillit och förtroende som viktiga byggstenar 
kommer att vara avgörande för hur framgångsrik kom-
munen kan bli i omställningen till en förortskommun  

 
med stora inslag av stadskaraktär. 
Planeringsarbete och budget inför 2017 har prövat led-
nings- och styrningsmodellerna i kommunen. Det blir 
tydligt att det fortfarande är långt kvar tills vi har en ge-
mensam utgångspunkt i ett Ale - Vi. Varje enskild ledare, 
medarbetare och politiker måste ta ställning till våra ge-
mensamma utgångspunkter både vad avser värderingar 
och bemötande för att bidra till en tydlighet i vad Ale 
står för och hur vi kan uppfattas som begripliga och tyd-
liga. Det gäller att leva våra värderingar och vår vision. 
Det är inte vad man säger som räknas utan vad man gör. 

Resurser 
Möjligheterna att rekrytera rätt medarbetare inom bland 
annat byggprojektledning, socialsekreterare och försko-
lelärare är ett stort problem. Det finns inte utbildad ar-
betskraft att tillgå i tillräcklig omfattning. Det är nu dags 
att pröva alternativa sätt att tillgodose de behov som 
finns. 

Kulturmätningen som genomförts visar på betydande 
skillnader mellan hur invånarna uppfattar kommunen 
och hur medarbetarna upplever det på sin arbetsplats. 
För att öka upplevelsen av att det är lätt att leva i Ale 
måste gapet minska. Kulturarbete i kombination med 
varumärkesarbete och förbättrad kommunikation är vik-
tiga fokusområden framåt. 

På kommunnivå behöver vi fokusera på följande delar 
för att utveckla organisationskulturen: 

 Visionen och våra värderingar 
 Värderingsbaserat ledarskap 
 Att kontinuerligt följa upp kulturen 
 Skapa Vi-känsla 
 Verksamhetskritiska processer 
 Röd tråd i styrningen samt 
 Göra medarbetarna delaktiga 

Ekonomi 
Årets resultat + 30,3 Mkr innebär att kommunen i prin-
cip uppnår en god ekonomisk hushållning. På nämnd-
nivå är budgetdisciplinen imponerande och budgetavvi-
kelsen sammantaget för alla nämnderna är mindre än 
1 Mkr. Underliggande finns det dock utmaningar i att 
alla enheter utvecklar sina förmåga att jobba med budget 
i balans och att utnyttja den givna ramen löpande under 
året. Investeringstakten höjs nu rejält för att möjliggöra 
leverans av kommunal service i den takt som krävs ba-
serat på befolkningsökningen. Ett årligt resultat på till-
räcklig nivå måste hållas, för att möjliggöra kommande 
investeringar. 
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Ales vision 

 

 

Vision 2025 

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupp-
levelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet 
till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. 

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi un-
derlättar vardagen, förädlar vår service och värnar den 
gemensamma livsmiljön. 

I Ale inspireras vi att följa våra drömmar och här är det 
lätt att leva. 

 

 

 

 

Vårt uppdrag 

Vi jobbar med glädje och engagemang för våra invå-
nare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och för-
enkla människors vardag. Med mod, samarbete och 
energi skapar vi en levande kommun för både invånare 
och företagare. Vi ger aleborna livskvalitet och inspirat-
ion att förverkliga sina drömmar! 

Vår värdegrund 

Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar förtro-
ende i det personliga mötet. 

Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och re-
spekt. 

Lust - Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje. 
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Ale kommuns organisation 
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Valresultat, mandatfördelning 

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 

Paula Örn, ordförande (S) 

Mikael Berglund, 1:e vice ordförande (M) 

Stefan Hagman, 2:e vice ordförande (S) 

Christina Oskarsson (S) 

Klas Karlsson (S) 

Sonny Landerberg (MP) 

Johnny Sundling (V) 

Dan Björk (M) 

Carina Fontenay (M) 

Rose-Marie Fihn (L) 

Åke Niklasson (C) 

Ingela Nordhall (AD) 

Robert Jansson (SD) 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 

Mandatfördelning efter valet 2014 

Socialdemokraterna 17 

Moderata samlingspartiet 10 

Aledemokraterna  3 

Liberalerna  2 

Vänsterpartiet  3 

Sverigedemokraterna  5 

Centerpartiet  2 

Kristdemokraterna  2 

Miljöpartiet de gröna  3 

Framtid i Ale  2 

Summa 49 
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Befolkning i Ale 31 december 

Folkmängd 

Ort 2013 2014 2015 2016 

Totalt 28 074 28 423 28 862 29 549 

Surte 2 786 2 818 2 920 3 054 

Bohus 3 112 3 153 3 169 3 197 

Nödinge 5 644 5 799 5 898 5 982 

Nol 3 482 3 478 3 467 3 440 

Alafors 1 893 1 907 2 018 2 050 

Starrkärr, Kilanda, Ryd 1 793 1 775 1 799 1 836 

Älvängen 4 445 4 576 4 750 5 077 

Skepplanda 3 250 3 255 3 205 3 148 

Hålanda 893 892 871 990 

Alvhem 712 718 710 718 

Övriga 64 52 55 57

Fotnot: Befolkningsförändringen i Skepplanda och Hålanda är beroende av 
ändringar i den statistiska kartan. 95 personer som tidigare tillhörde det stat-
istiska området Skepplanda tillhör från 2016 Hålanda. 

Karta Ale kommun 

Folkmängd fördelning 

 Hela riket 
Västra   

Götalands-
region 

Förorts 
kommun 
till stor-
städer 

Ale 

Folkmängd 9 995 153 1 671 783 1 648 462 29 549 

Därav andel (%) 

- Kvinnor 49,8 49,8 49,9 49,0 

- Män 50,2 50,2 50,1 51,0 

- 0-17 år 20,8 20,7 23,7 23,3 

- 18-64 år 59,4 60,1 59,2 58,8 

- 65- år 19,8 19,3 17,1 17,9 

- Gifta 33,3 33,5 35,6 36,5 

- Skilda 9,7 9,6 9,5 8,7 

- Med utländsk bakgrund 23,2 23,2 26,2 20,6 

- Utrikes födda 17,9 17,6 19,6 14,8 

- Utländska medborgare 8,5 8,0 8,9 5,2 

Medelålder 41,2 41,0 39,4 39,7 

*) Förortskommun till storstäder (38 st.). Kommuner där mer än 50 %  
av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. 
Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna (3 st.). 

Folkmängd åldersgrupper 

Ålder vid 
årets slut 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Folk-
mängd 
totalt 

27 577 27 842 28 074 28 423 28 862 29 549 

0 år 317 317 333 303 327 339 

1-5 år 1 807 1 808 1 813 1 886 1 880 1 934 

6-9 år 1 446 1 469 1 499 1 520 1 549 1 596 

10-12 år 1 025 1 037 1 034 1 096 1 103 1 188 

13-15 år 1 020 1 058 1 058 1 042 1 092 1 075 

16-18 år 1 222 1 131 1 097 1 042 1 052 1 085 

19-29 år 3 336 3 471 3 612 3 694 3 793 3 915 

30-39 år 3 618 3 529 3 487 3 478 3 468 3 623 

40-64 år 9 076 9 154 9 109 9 218 9 349 9 495 

65-74 år 2 911 3 011 3 117 3 194 3 221 3 220 

75-84 år 1 311 1 372 1 426 1 459 1 525 1 582 

85- år 488 485 489 491 503 497 
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Sammandrag 5 år, kommunen 

Tkr 2012 2013 2014 2015 2016 

Allmänt  

Folkmängd 31/12 27 842 28 074 28 423 28 862 29 549 

Skattesats, kr 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 

Ekonomiskt resultat  

Årets resultat, Mkr 40,0 37,5 35,8 41,2 30,3 

Nettokostnadsandel 97,0 % 97,3 % 97,5 % 97,2 % 98,1% 

Nettoinvesteringar, Mkr 150,8 84,6 139,7 295,1 216,3 

Tillgångar och skulder  

Anläggningstillgångar, Mkr 920,4 929,9 990,5 1 288,5 1 423,1 

Långfristiga låneskulder, Mkr 120,0 120,0 122,0 230,0 310,0 

Lån som andel av anlägg-
ningstillgångar 

13 % 13 % 12 % 20 % 22 % 

Eget kapital, Mkr 702,4 739,9 775,7 816,9 847,2 

Soliditet 58,0 % 61,0 % 59,4 % 53,7 % 50,7% 

Borgensåtagande, Mkr 639,7 612,3 456,6 447,4 423,4 

Pensionsskuld, Mkr * 67,6 82,3 88,3 92,2 98,5 

Ansvarsförbindelse, pens-
ioner, Mkr 

600,1 637,1 612,9 588,2 567,7 

Per invånare  

Anläggningstillgångar, kr 33 059 33 125 34 848 44 642 48 161 

Långfristiga låneskulder, kr 4 310 4 274 4 292 7 969 10 491 

Borgensåtaganden, kr 22 977 21 811 16 063 15 501 14 329 

Pensionsskuld inkl ansvarsför-
bindelse, kr 

23 982 25 627 24 669 23 573 22 545 

*Från och med år 1998 redovisas pensionsskulden enligt ”blandmodellen” och från och med år 2000 redovisas den 
del som den anställde själv ska placera, som en kortfristig skuld. 
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Verksamhetsanalys 

KF:s prioriterade strategiska målsättningar 

Lust att lära i skolan 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel elever som nått 
målen i alla ämnen, 
årskurs 9 

66,1 % 71 % 93,1 % 

Kommentar 

Ökningen jämfört med 2015 är 1,1. De som slutade åk 7 hade betyd-
ligt bättre resultat än sina 1 år äldre kamrater. För åk 8 vt 2016 är re-
sultaten jämförbara med vt 2015. Spridningen inom elevgruppen har 
ökat jämfört med föregående år. 

Andelen elever i års-
kurs 8 som känner 
önskan att lära sig 
mer. Målet för 2018 är 
55 %. För 2016 är 
målet 44%. 

47 % 44 % 106,82 % 

Andel behöriga till 
gymnasieskolans yr-
kesförberedande pro-
gram. Målet för 2018 
är 95 %. För 2016 är 
målet 87 %. 

78,1 % 87 % 89,77 % 

Kommentar 

Behörigheten har minskat från 81 % till 78,1% trots att andelen elever 
som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat. Att behörig-
heten minskar samtidigt som meritvärdet och andelen som klarar 
kunskapskraven i alla ämnen ökar visar att skillnaden i elevgruppen 
har ökat. Det är fler som klarar alla mål, men också fler som inte får 
betyg 

 

Tillväxt 

Mått Utfall 
Mål-
värde 

Måluppfyllelse 

Befolkningstillväxten 
ska årligen vara 1,5 
% 

2,38 % 1,5 % 159 % 

 

Sysselsättning för alla 

Mått 
Ut-
fall 

Målvärde Måluppfyllelse 

Andel arbetslösa och i 
program i åldern 18-24 
år ska minska. Målet 
2018 är att de ska vara 
50 personer. Målsätt-
ning för 2016 är 100. 

123 100 77 % 

Kommentar 

Utvecklingen går åt rätt håll men det går för långsamt. Arbetsme-
toderna behöver utvecklas och helt nya modeller prövas där ung-
domarna aktiveras från dag 1. Aktivt arbete med att sätta detta i 
verket pågår förvaltningsgemensamt. 

 

 

 

 

 

Värna livsmiljö 

Mått Utfall Målvärde 
Måluppfyl-
lelse 

Insamling av 
matavfall från 
hushållen sker 
delvis och ska 
öka under man-
datperioden. 
2018 ska matav-
fall hämtas i 
60 % av hushål-
len. För 2016 är 
målsättningen 
30 %. 

19 % 30 % 63 % 

Kommentar 

Utfallet för målet insamling av matavfall är beroende på att beslut fattas 
om vilken metod som ska tillämpas. Målet kan uppnås på många olika 
sätt. Viktigast i nuläget är att beslut fattas och att arbetet med en mo-
dernisering av avfallshanteringen kan komma igång. 

Kommunens bi-
lar ska vara mil-
jöbilar. Målsätt-
ningen är att 
100 % är miljöbi-
lar. 

56 % 75 % 74,67 % 

Kommentar 

Utfallet 31 december 2016 är inte i enlighet med det uppsatta målet 
för 2016. 100 % miljöbilar är målsättningen vid utgången av 2018. 
Sektorerna har getts i uppdrag att ta fram en plan som kommer att re-
dovisas i februari för att byta ut både av kommunen ägda samt lea-
sade bilar till 2018 års utgång. Förvaltningen förbereder också att 
väcka frågan till kommunstyrelsen om målen i energi- och klimatpla-
nen ska revideras eftersom tillgången till gas är ett hinder för att nå 
100 %. 

 

Delaktiga invånare och medarbe-
tare 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel invånare som 
upplever att de har in-
syn och inflytande 
över kommunens 
verksamhet ska öka. 
Målet 2016 är 45. Mål-
sättningen 2018 är 50. 

42 % 45 % 93,33 % 

Kommentar 

Kommunen har många aktiviteter som är avsedda för att öka del-
aktigheten bland invånarna. Invånarnas uppfattning så som de 
mätts har dock in förbättrats. Detta innebär att ytterligare åtgärder 
måste sättas in för att uppnå målet. Under 2017 kommer en hand-
bok för invånardialog, med flera nya metoder, att publiceras och 
politiker och tjänstemän kommer att utbildas. 
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Aktiv fritid 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andelen invånare som 
bedömer fritidsmöjlig-
heterna i Ale som bra 
ska öka. Målet för 
2016 är 60. Målsätt-
ningen för 2018 är 
65 %. 

57 % 60 % 95 % 

Kommentar 

Mäts vartannat år i medborgarundersökningen 

 

Underlätta människors vardag 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Till mandatperiodens slut 
ska ett kontaktcenter, som 
vid första kontakten löser 70 
procent av de enkla ären-
den som aktualiseras, infö-
ras. För 2016 är målet 40 
procent. 

40 % 40 % 100 % 

Kommentar 

Införandet av kontaktcenter går enligt beslutad plan 

Sammanvägt Nöjd kund in-
dex för alla våra verksam-
heter skall öka 

   

Kommentar 

Sammanvägt nöjd kund index går inte att mäta på grund att endast två 
verksamheter arbetar med detta mått. Måttet behöver omarbetas. Under 
2016 har medborgarundersökningen som SCB svarar för genomförts. I 
denna kan man utläsa att Ales resultat ökat från 2014 till 2016 från 56 till 
57. Detta är också 2 enheter högre än genomsnittet i kommuner av jäm-
förbar storlek. 

Engagerade, stolta och delaktiga  
medarbetare 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andelen per-
sonal som ar-
betar heltid 
ska mätas. 
2018 är målet 
85 procent. 
Målsättningen 
2016 är 81 %. 

80,9 % 81 % 99,88 % 

Kommentar 

Heltidsprojektet pågår och det har satt fokus på frågeställ-
ningen. Mätetalet är från det nya HR systemet vilket kan bidra 
till förbättringen då jämförbarheten med det gamla systemet 
inte är 100 %. 

Målet är att 
hälsan bland 
våra medarbe-
tare skall vara 
bättre än ge-
nomsnittet i 
GR. För 2016 
är målsätt-
ningen att det 
samlade sjuk-
talet skall vara 
7,6%. 

7 % 7,6 % 107,89 % 

Kommentar 

Mätningen har skett på nytt sätt med hjälp av det nya HR sy-
stemet. Siffrorna är därmed jämförbara med GR genomsnittet. 
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Uppföljning av uppdrag från fullmäktige från 2015 

 

Status Uppdrag Status 

 Fastighetsnära insamling av källsorterat hushållsavfall ska införas under mandatperioden. En plan 
för införande ska tas fram och kostnadssättas 

Pågående med av-
vikelse 

Kommentar 

Kommunen har erbjudit fastighetsnära insamling till samfälligheter och flerfamiljshus de senaste 20 åren. Anslutningsgraden bland flerfamiljs-
hushåll vilka har fler än två fraktioner är ca 80 %. 

I den rapport som tagits fram tillsammans med Svenska miljöinstitutet (IVL) har kostnadsberäkningar gjorts på fyrfack- samt tvåfackssystem 
gällande fordon och personalkostnader. 

 Ett eller flera trygghetsboenden ska finnas i kommunen Pågående 

Kommentar 

Ett trygghetsboende planeras och projekteras i anslutning till det särskilda boende som just nu byggs i Älvängen. Byggnationen påbörjas under 
sommaren -17 och inflyttning till trygghetsboendes planeras till -18. 

 Utreda möjligheten till elbilspool till exempel i samverkan med Alebyggen samt ansvara för att bygga 
ut fler möjligheter att ladda elbilar i kommunen. 

Avslutad 

Kommentar 

Elbilspoolen har startat i årsskiftet 2016/2017. En snabbladdare har under året i samarbete med Ale El tagits i bruk i Älvängen. Nya laddnings-
möjligheter kommer att byggas ut under 2017. 

 Utarbeta en plan för utökad fysisk aktivitet i skolan. Pågående med av-
vikelse 

Kommentar 

Under hösten har samtal gällande fysisk aktivitet förts med rektorerna utifrån uppdraget om att varje enhet ska ha en plan för hur enheten på ett 
strukturerat sätt inkluderar fysisk aktivitet i vardagen. Detta skulle varit klart under 2016 men processen har inte kommit så långt. Tidsplanen är 
att varje skolenhet under vårterminen 2017 arbetar fram en plan som beskriver hur läroplanens krav om att skolan ska sträva efter att erbjuda 
alla elever daglig fysisk aktivitet ska genomföras med start höstterminen 2017. 

 Kartlägga hur stor andelen av de undervisade timmarna som genomförs av lärare med rätt behörighet 
för ämnet. 

Avslutad 

 En kartläggning av hur fler säkra busshållplatser ska byggas på landsbygden ska tas fram. Pågående 

Kommentar 

Ett första utkast har tagits fram för hur fler säkra busshållplatser kan byggas. I samband med framtagandet utformades en matris som kan 
användas som beslutsunderlag när man väljer typ av busshållplats på landsbygden. Denna matris ska nu testas på kommunens busshållplatser 
och ett förslag till åtgärdspaket bör därefter tas fram. Utkastet och matrisen är politiskt förankrade. 

 Rätten att själv styra insatserna inom den beviljade hemtjänsttiden ska utvecklas. Pågående 

Kommentar 

Den enskildes behov och förutsättningar är alltid i fokus vid biståndshandläggning. Genom samtal och dialog med den enskilde och eller närstå-
ende, ibland god man tydliggörs behov och eventuella önskemål om stöd. Det är det individuella behovet som är själva grunden för beslut och 
utformning av insatser. 

Den enskildes påverkan av insatsens utformning sker inom ramen för HUR den beviljade insatsen ska utföras, vilket sker i dialog mellan om-
sorgstagaren och personalgruppen som utför insatserna. Som stöd för bra utförande dokumenterar personal i genomförandeplan och dagliga 
anteckningar. 

 Genomlysa individ- och familjeomsorgsverksamheten och sänka kostnaderna närmare standardkost-
nad för kommungruppen. 

Pågående 

 Jämställda löner är prioriterade Avslutad 

Kommentar 

Under lönerörelsen 2016 prioriterades nya grupper för att minska gapet mellan män och kvinnor inom samma basgrupp. I enlighet med avtalet 
med kommunal gjordes en stor satsning på undersköterskor i kommunen. Även gruppen stödassistenter fick ett högre påslag än vad grundavtalet 
angav. 

 Att under 2015 skapa en modell som ger incitament för att minska användningen av timanställda. Pågående 

Kommentar 

Arbetet med en gemensam och fast bemanningsenhet har som mål att höja kvalitén bland vikarier samt minska antalet timanställda. Grundbe-
manningen inom akademin utgörs att tillsvidareanställda. 

Alla chefer inom omsorgerna och ett antal administrativa stödpersoner utbildas inom bemanningsakademin för att höja kompetensen inom be-
manningsfrågor med målsättningen att öka heltiderna och minska användningen av timanställda. 
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Kommunens förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Årets resultat är 30,3 Mkr och något lägre än föregå-
ende års resultat på 41,2 Mkr. Årets budgeterade re-
sultat är 4,4 Mkr. 2016 års bokslut visar således ett 
resultat som är 25,9 Mkr bättre än budget. I årets re-
sultat finns realisationsvinster från exploateringsfas-
tigheter och försäljning av kommunens fibernät på 
sammantaget 9,6 Mkr. Kommunens bättre resultat i 
förhållande till budget, förklaras i huvudsak av dessa 
realisationsvinster, låga finansiella kostnader 8,2 Mkr, 
finansreserv och extra statsbidrag för flyktingsituat-
ionen samt byggbonus. 

Nettokostnadsandelen uppgår till 98,1 procent. 

Enligt lagstadgade redovisningsprinciper bokförs 
inte hela pensionsskulden. Pensionsförmåner intjä-
nade före 1998 visas endast som ansvarsförbindelse 
och påverkar ej resultat och eget kapital. Ansvarsför-
bindelsen har nått sin kulmen och har i år minskat 
med 20,5 Mkr. 

Kommunens egna kapital uppgår nu till 847,2 Mkr. 
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är 16,7 %. 

Årets nettoinvesteringar blev 216,3 Mkr, vilket är 
knappt 60 % av det beviljade investeringsutrymmet 
på 361,1 Mkr. De största tidsmässiga förskjutning-
arna i förhållande till investeringsplanen är ”Ny-och 
ombyggnader av skolor och förskolor” samt ”Åtgär-
der vid Jennylund”. Avskrivningarna och årets resul-
tat har gjort att självfinansieringsgraden är drygt 50 % 
för investeringarna. 

Kommunens långfristiga banklåneskuld har ökat 
med 80 Mkr och uppgår nu till 310 Mkr. 

Årets budgeterade resultat 

I den av Kommunfullmäktige 2015-06-15 § 103 an-
tagna budgeten uppgick årets resultat till 5,0 Mkr. 
Nettokostnadsandelen var därmed budgeterad till 
99,7 %. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 § 173 att 
ge utbildningsnämnden en resursförstärkning med 
5,0 Mkr genom att minska kommunstyrelsens ram 
med 2,5 Mkr och minska det planerade resultatet till 
2,5 Mkr. 

Kommunstyrelsen har 2015-10-15 § 185 beslutat om 
ramjustering för 2016 års helårseffekt av löneavtal 
2015 med 28,4 Mkr och 2015-12-01 § 248 om jäm-
ställda löner med 2,3 Mkr. 

Regeringen beslutade i december 2015 att tilldela ett 
statsbidrag som tillfälligt stöd till kommuner och  

landsting för att hantera den rådande flyktingsituat-
ionen. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015 men av-
ser att även täcka kostnader som kan uppstå under 
2016. Eftersom det inte fanns några specifika kost-
nader i Ale kommun under 2015 har hela statsbidra-
get på 6,3 Mkr balanserats över till 2016. Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) har yttrat sig över hur 
detta statsbidrag ska redovisas och beslutet är att bi-
draget i resultaträkningen ska klassificeras som gene-
rellt. Kommunfullmäktige beslutade därför 2016-06-
20 § 136 att budgeten för ”skatteintäkter/GSB” ökas 
med 6,3 Mkr och att en budget för dessa kostnader 
läggs under KS med motsvarande belopp för 2016. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 § 58 att 
1,0 Mkr ur detta anslag ska förstärka projektlednings-
förmågan inom kommunstyrelsen och verksamhet 
fastighet. Härtill har det under året tillkommit ytterli-
gare åtgärder som finansierats ur denna tillfälliga 
budgetpost, bland annat förändringsarbeten på Spin-
neriet och åtgärder för att utöka boendeplatser för 
ensamkommande barn. Sammantaget har det under 
året bokförts 4,7 Mkr mot detta tillfälliga statsbidrag 
på 6,3 Mkr. 

I budget 2016 avsattes medel som en reserv för even-
tuell förändring av kostnadsutjämningssystemet 
2016. Dessutom reserverades medel för ökade kapi-
talkostnader för kommunövergripande investeringar 
och sänkt internhyra. Totalt uppgår denna ”finansre-
serv” till 22,8 Mkr. Det har inte skett någon föränd-
ring av kostnadsutjämningssystemet 2016. Däremot 
försämrades skatteprognosen för 2016 (16:17) kraf-
tigt. I samband med aprilrapporten överfördes 
12,3 Mkr från ”finansreserven” för att täcka minsk-
ningen av förväntade skatteintäkter 2016 enligt vå-
rens skatteprognos. 

Från och med 2016 tillämpas reglerna kring kompo-
nentavskrivning. Detta innebär att tidigare kostnader 
för fastighetsunderhåll, som bokförts som en drift-
kostnad och finansierats via internhyran, nu bokförs 
som investering. Budget 2016 är inte uppbyggd på 
detta sätt eftersom den planerade revideringen av in-
ternhyresmodellen försenats. Detta medför att in-
ternservice, fastighet, under kommunstyrelsen ålades 
att lämna ett lika stort överskott på driftbudgeten 
som de underhållsåtgärder som 2016 bokförts som 
en investering. Prognosen för dessa underhållsåtgär-
der 2016 var ca 8 Mkr, vilket stämmer väl med utfal-
let på investeringarna. Fastighet har emellertid endast 
lämnat ett överskott på 3 Mkr, och hela Internservice 
redovisar ett resultat på totalt -1,1 Mkr för samtliga 
verksamheter sammantaget. Den nya organisationen 
kommenteras nedan. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 136 att 
samhällsbyggnadsnämndens ram sänks med 1,9 Mkr 
på grund av minskade kapitalkostnader genom över-
gång till komponentavskrivning (avskrivning av 
mark). De poster det handlar om är bussterminal Äl-
vängen, lokalväg Älvängen samt väg vid Alekrossen. 
Motsvarande höjning sker av kommunens budgete-
rade resultat som då förändras till 4,4 Mkr. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 136 
också att tilldela omsorgs- och arbetsmarknadsnämn-
den kompletterande ramanslag på 4,5 Mkr för att 
stödja arbetet med ”Stolt omsorg i Ale”. Anslaget fi-
nansieras från posten ”finansreserv” som efter 
ovanstående justeringar nu uppgår till 6 Mkr. 

I budgetbeslutet låg medel för löneavtal 2016 under 
kommunstyrelsen och dessa har under året fördelats 
ut till nämnderna efter hur löneavtalet har utfallit och 
med helårseffekt för 2017. 

Kommunstyrelsen har beslutat om projekt som ska 
finansieras inom avsatta medel för Sociala investe-
ringsfonden (medel finns reserverade inom egna ka-
pitalet): Under 2016 har kostnader för projektet Mi-
niMili bokförts på kommunstyrelsen med 1,3 Mkr. 
Därmed har de 0,4 Mkr som återstod av reserve-
ringen inom det egna kapitalet förbrukats. 

Årets resultat bättre än budget 

Årets resultat 30,3 Mkr (41,2 Mkr) är 25,9 Mkr bättre 
än det budgeterade resultatet. I årets resultat finns 
realisationsvinster från exploateringsfastigheter och 
försäljning av kommunens fibernät på sammantaget 
9,6 Mkr. Kommunens bättre resultat i förhållande till 
budget, förklaras i huvudsak av dessa realisations-
vinster, låga finansiella kostnader 8,2 Mkr. och den 
ovan beskrivna finansreserven på 6,1 Mkr. De extra 
statsbidragen för flyktingsituationen och byggbonu-
sen har också gett ett positivt bidrag. Det finns även 
andra budgetavvikelser såsom budgetöverskott/un-
derskott hos nämnderna och ianspråktagande av 
social investeringsfond men dessa poster balanserar 
varandra på totalen. 

I jämförelse med 2015 är det viktigt att observera, att 
det årets återbetalning på 10,9 Mkr av premierna för 
Avtalsgruppsjukförsäkringen, (AGS-KL) saknas 
motsvarande post 2016. 

Budgetöverskottet består således av poster av en-
gångskaraktär; realisationsvinster, historiskt låga rän-
tenivåer och extra statsbidrag. Verksamheten bedrivs 
således på en nivå som nästan till 100 % ianspråktar 
kommunens intäkter och genererar inte något över-
skott. Årets budgetöverskott är ett mycket välbehöv-
ligt finansieringsbidrag till den stora investeringsvo-
lymen. 

Balanskravet – ett minimikrav 

Balanskravet, som gäller från och med år 2000, inne-
bär att årets resultat, med avdrag för realisationsvins-
ter, ska vara större än noll kronor. Ale kommun har 
samtliga år uppfyllt balanskravet. Årets resultat upp-
fyller med god marginal balanskravet: 

Mkr 

Årets resultat     30,3 

Avgår exploateringsvinster  -3,1 

Avgår övriga realisationsvinster (fibernät)  -6,6 

Balanskravsresultat  20,6 

Härtill har medel avsatta i eget kapital förbrukats: 

Ianspråktagande av social investeringsfond  0,4 

Resultat efter ianspråktagande av 
avsatta medel i eget kapital  21,0 
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Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Skatteintäkterna i bokslutet baseras på SKL:s pro-
gnos 16:65. Den kommunala fastighetsavgiften har 
baserats på slutligt utfall av 2015 års kommunala fas-
tighetsavgift och prognosen för 2016 i SKL:s cirkulär 
16:72. 

Kommunen har erhållit 6,3 Mkr i extra ersättning 
med anledning av flyktingsituationen. Medlen är ut-
betalade under 2015 men har i bokslutet balanserats 
till 2016 eftersom kommunen inte hade extrakostna-
der under 2015 för flyktingsituationen som ej täcktes 
av andra ersättningar och bidrag. 

Under 2016 har Ale kommun erhållit 6,6 Mkr i så kal-
lad byggbonus. Dessa intäkter redovisas under gene-
rella statsbidrag. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fas-
tighetsavgiften och extra statsbidrag för flyktingsitu-
ationen och byggbonus, uppgår till 1 564,9 Mkr vil-
ket är 4,1 Mkr bättre än vad som beräknades i budget 
2016. I förhållande till föregående år är det en ökning 
med 79,3 Mkr (59,6 Mkr), vilket motsvarar 5,3 % (4,2 
%). Beloppen inom parentes avser förhållandena i  fö 

 

 

 

regående års bokslut. Jämförelsen med 2011 i tabel-
len nedan störs dock av skatteväxlingen från och med 
år 2012 till regionen för kollektivtrafiken på 43 öre. 

För 2017 beräknas slutavräkningen till -433kr/invå-
nare, vilket gör att slutavräkningen för 2017 för riket 
nu är -12 730 Mkr. Eftersom invånarantalet också 
ökar blir det en högre minuspost på grund av att det 
är ett fast belopp per invånare för samtliga kommu-
ner. 

Fördelningen av ”Välfärdsmiljarderna” är klar och 
ingår i skatteunderlagsprognosen för 2017. Då för-
delningen tidigare varit preliminär har den inte varit 
med i skatteunderlagsprognosen från SKL (se sid 24 
i Verksamhetsplan 2017). Ale kommun har i resultat-
räkningen i Verksamhetsplan 2017 lagt till en beräk-
nad post på 12,5 Mkr i beloppet på raden ”Skattein-
täkter/Generella statsbidrag” (se not sid 25). Den 
fastställda fördelningen för ”Flyktingvariabeln” är 
7,5 Mkr och för ”Befolkningsfördelningen” 6,2 Mkr, 
totalt 13,7 Mkr mot beräknade i budget 12,5 Mkr. 

Sammantaget ger detta en skatteprognos för 2017 på 
1 632,8 Mkr, vilket motsvarar en ökning på 4,3 %. 
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Finansiella kostnader och intäkter 

Kommunfullmäktige har beslutat att låneskulden får 
uppgå till maximalt 800 Mkr under 2016. Den långfris-
tiga låneskulden har under 2016 ökat med 80 Mkr upp-
går nu till 310 Mkr. Samtliga lån är tagna hos Kommu-
ninvest i Sverige AB. 

Av låneskulden har 215 Mkr rörlig ränta och 95 Mkr 
bunden ränta. Den genomsnittliga räntekostnaden har 
under året varit 0,60 % (1,49 %). 

Årets finansiella kostnader, räntekostnader på upp-
tagna lån och ränta på pensionsskulden uppgår till 
2,8 Mkr (3,8 Mkr.). Räntekostnaderna på de externa lå-
nen är 1,8 Mkr (2,5 Mkr) och är, trots den kraftigt 
ökade låneskulden, lägre än föregående år. Förkla-
ringen till detta är den negativa räntan på korta rörliga 
lån. 

Från och med halvåret 2013 belastas aktiva exploate-
ringsprojekt med en internränta. Under 2016 har emel-
lertid inte så stort kapital varit bundet i aktiva exploa-
teringsprojekt så denna räntefördelning är endast 
19 tkr under 2016. Räntan på pensionsskulden uppgår 
till 1,1 Mkr (1,5 Mkr). 

De finansiella intäkterna uppgår till 3,0 Mkr (4,2 Mkr). 
De finansiella intäkterna består av ränta, borgenspro-
vision och utdelningar. 

Kommuninvest har till Ale kommun översänt 1,4 Mkr 
i överskottsutdelning. Detta belopp ingår nu i årets re-
sultat eftersom Ale kommun nu har en medlemsinsats 
på 25,6 Mkr, vilket motsvarar 900 kr/invånare. Det är 
den högsta nivån som Kommuninvest önskar från sina 
medlemmar. Ale kommun har också erhållit 41 tkr i 
ränta på förlagslånet till Kommuninvest på 3,4 Mkr 

AB Alebyggen har till Ale kommun lämnat utdelning 
med 83,6 tkr och betalt borgensprovision på 1,3 Mkr. 

Bohus räddningstjänstförbund har erlagt 144 tkr i 
ränta under året. 

Nettokostnaderna ökade med drygt 5 procent 

Med nettokostnader menas samtliga driftkostnader 
efter avdrag för avgifter och ersättningar samt special-
destinerade statsbidrag. Årets nettokostnader, efter ju-
stering för interna kapitalkostnader och avskrivningar, 
uppgår till 1 534,8 Mkr, vilket är en ökning med 
79,1 Mkr eller 5,43 %. Motsvarande siffror 2015 var 
71,3 Mkr och 5,15 %. Den årliga nettokostnadsök-
ningen de senaste två åren har således uppgått till drygt 
5 procent per år. Återbäring av AFA-medlen 2015 
samt nedskrivning av Ale Vikingagård 2014 ingår inte 
i jämförelsen. 

Verksamhetens intäkter uppgår till 420,7 Mkr. Det 
är en ökning på 51,5 Mkr, 14,0%, från år 2015. Bidra-
gen har ökat med 84,5 Mkr och förklaras av kraftigt 
ökade bidrag från staten för främst flyktingmottagning. 

 

De totala intäkterna från taxor, avgifter och ersätt-
ningar har i förhållande till 2015 ökat med 2,9 Mkr. och 
ligger till övervägande del på konsumtions- och barn-
omsorgsavgifter. 

Exploateringsintäkterna och realisationsintäkterna 
uppgår till 9,6 Mkr. 

 

 

 

Verksamhetens kostnader exklusive av- och ned-
skrivningar uppgår till 1 876,4 Mkr, vilket är en ökning 
med 7,2 % i förhållande till föregående år. Personal-
kostnaderna totalt har ökat med 9,2 %. Inom personal-
kostnader redovisas även kostnader för pensionsutbe-
talningar och pensionsskuldsökning, dock ej de finan-
siella kostnaderna för pensionsskulden. Den kraftiga 
ökningen av personalkostnaderna förklaras av lönere-
vision, löneglidning, statliga satsningen inom skolan, 
mottagande av nyanlända, höjda arbetsgivaravgifter 
mm. 

Köp av verksamhet totalt har ökat med 37,0 Mkr i för-
hållande till föregående år och kan främst härledas till 
ökade kostnader inom omsorgs- och arbetsmarknads-
nämnden för omsorg och boende, vilket dock balans-
eras av ökade statsbidrag för flyktingmottagning. Er-
sättningarna för skola till andra kommuner och frisko-
lor har även i år ökat något. 

Avskrivningarna har ökat med 4,1 Mkr, vilket förkla-
ras av de ökade investeringarna. Övergång till kompo-
nentavskrivning har dock till viss del haft en motver-
kande effekt då metoden för vissa investeringar mins-
kat de årliga avskrivningskostnaderna. 

 

Fsg verksamhet, 
varor mm; 46,5 Mkr  

2%

Taxor, avg, 
ers; 123,2 
Mkr; 6%

Hyror, 
arrenden; 
31,1 Mkr; 

2%

Bidrag; 
219,9 Mkr; 

11 %

Skatteintäkter/GSB
; 1 564,9 Mkr; 79%

Kommunens intäkter 2016, 
1 985,6 Mkr exkl finansnetto
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Nettokostnadsandelen 98,1 % 

Förhållandet mellan nettokostnaderna inklusive fi-
nansnettot och skatteintäkter/generella statsbidrag vi-
sar hur stor del av skatteintäkter/generella statsbidrag 
som åtgår för att täcka den löpande driften. Årets net-
tokostnadsandel blev 98,1 % vilket är något högre än 
föregående års 97,2 %. Utan återbetalningen från AFA 
låg nettokostnadsandelen 2015 på 98,0 %. 

Pensionskostnader 

Pensionsutbetalningarna ökar nu för varje år och be-
står till största delen av utbetalningar som finns i an-
svarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998. 
Framöver ökar emellertid utbetalningarna även från ti-
den efter 1998 och även den avgiftsbestämda ålders-
pensionen. 

Pensionsskulden 

Pensionsskuldberäkningarna har baserats på uppgifter 
från KPA enligt pensionsavtalet KAP-KL. Beräkning-
arna har gjorts enligt den rekommenderade modellen 
RIPS med antaganden om livslängd och ränta. Avsätt-
ningen för pensionsskulden, intjänad efter 1998, har 
ökat med 6,3 Mkr år 2016 och uppgår nu till 98,5 Mkr. 
I pensionsskuldberäkning ingår även förtroendevalda. 
Årets avsättningar inklusive löneskatt framgår av no-
terna till balansräkningen och kan jämföras med före-
gående år. 

Ansvarsförbindelsen för pensionsförmåner intjänade 
före 1998 uppgår nu till 567,7 Mkr och har därmed 
minskat med 20,5 Mkr sedan föregående år. Enligt 
prognosen kan man utläsa att kulmen är nådd och att 
pensionsutbetalningarna från de förmåner som finns i 
ansvarsförbindelsen sakta krymper denna. Ansvarsför-
bindelsen har ej resultatförts, vilket är i enlighet med 

gällande redovisningsprinciper. 

I tidigare bokslut har 30 Mkr (år 2006), 22,9 Mkr (år 
2007), 25,0 Mkr (år 2008), 10,0 Mkr (år 2009) 10,0 Mkr 
(2010) och 10,0 Mkr (år 2011) reserverats i det egna 
kapitalet för framtida pensionskostnader. Sammanta-
get har nu 107,9 Mkr reserverats men kommunen har 
inte gjort några finansiella placeringar avseende pens-
ionsmedel utan använder istället avsatta medel för att 
minska/hålla nere den externa låneskulden. 

Avsättning till deponi 

Från år 2003 har det i boksluten successivt gjorts av-
sättningar för avslutningsarbeten vid Sörmossens av-
fallsupplag. Sammanlagt har 32,0 Mkr avsatts för av-
slutningskostnader för Sörmossens avfallsupplag, var-
vid 26,0 Mkr har förbrukats. Under 2013 har sluttäck-
ning av Sörmossens avfallsupplag slutförts och en 
omedelbar effekt är minskad mängd lakvatten. 

2016 års kostnader hänför sig till lönekostnader för 
personal på Sörmossen samt kostnader för framta-
gande av en lakvattenutredning för Sörmossen. 

Lakvattenutredningen kom fram till att någon ytterli-
gare rening av lakvattnet ej erfordras för närvarande. 
Framtida utsläppskrav kan dock ändra förutsättning-
arna. 

I övrigt ska fonden användas för revidering av kon-
trollprogram och drift och underhåll av deponin. 

I bokslutet 2016 uppgår reserverade medel till 6,0 Mkr. 

Ett positivt resultat ökar det egna kapitalet 

Årets resultat på 30,3 Mkr ökar det egna kapitalet till 
847,2 Mkr. Detta bör ställas i relation till att ansvars-
förbindelsen avseende pensionsförmåner intjänade 
före 1998 uppgår till 567,7 Mkr. 
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Betalningsberedskapen på kort och lång sikt 

Likvida medel på koncernkontot mm uppgick vid års-
skiftet till 84,3 Mkr, vilket är 9,1 Mkr lägre än föregå-
ende år. Av likviditeten avser 41,2 Mkr kommunens 
bolag. Kommunen och dess bolag har en checkräk-
ningslimit på 30 Mkr vilken ej behövt nyttjas. 

Kassalikviditeten, omsättningstillgångar, exklusive ex-
ploateringsfastigheter, i relation till korta skulder, upp-
går till 65,7 % och är betydligt bättre än föregående års 
60,9 %. 

Soliditeten, som mäts genom att ställa eget kapital i re-
lation till totala tillgångar har försämrats till 50,7 % mot 
föregående års 53,7 %. Om hänsyn tas till ansvarsför-
bindelsen för pensioner är kommunens soliditet 
16,7 % vilket är en förbättring i förhållande till föregå-
ende år (15,0 %). 

Stora investeringsprojekt på gång 

Årets beviljade investeringsvolym, inklusive ombudge-
teringar från 2015 är 361,1 Mkr. Nettoinvesteringarna 
under året uppgick till 216,3 Mkr. Större investeringar 
under året har skett i nya skolan i Kronogården och 
markförvärv. 

I förhållande till budget finns senarelagda investeringar 
för bland annat åtgärder vid Jennylund. 

 

 

Exploateringsfastigheter 

Det bokförda värdet avseende exploateringar har 
minskat från 23,8 Mkr till 12,2 Mkr. Intäkter för 
13,6 Mkr avseende VA- och gatuanläggningar i Krono-
gården har överförts från exploateringskontot till re-
spektive verksamhetsområde. Reavinster på knappt 
3,0 Mkr kommer från Surte 1:75 m.fl, Ale Skårdal 
62:22 och Furulund. 

BanaVäg i Väst-projektet är inte helt slutredovisat och 
redovisas med ett positivt saldo på 1,4 Mkr. 

De exploateringsprojekt som binder flest medel nu är 
verksamhetsområdena Häljered, Skepplanda, Stora Vi-
ken och Osbacken. 

Social investeringsfond 

I 2015 års bokslut fanns 0,4 Mkr reserverade i det egna 
kapitalet för en social investeringsfond. Under 2016 
har projektet Mini Mili (1,3 Mkr) pågått. Mini Mili 
kommer att ingå i ordinarie verksamhet under Om-
sorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2017. Reserve-
ringen i det egna kapitalet är nu helt förbrukad. 

Kraftigt ökad låneskuld 

Kommunens externa låneskuld får enligt budgetbeslu-
tet under 2016 uppgå till högst 800 Mkr. Låneskulden 
har under året ökat med 80 Mkr och uppgår nu till 
310 Mkr. Det är den stora investeringsvolymen som 
medfört behov av kraftigt ökad upplåning. 

Under långfristiga skulder redovisas också en skuld på 
27,2 Mkr för anslutningsavgifter till VA-kollektivet 
och en skuld för gatukostnadsersättning på 19,6 Mkr. 
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Kommunen har stora borgensåtaganden 

Kommunens borgensåtaganden är stora och aktuell 
skuld uppgår vid årsskiftet till 423,4 Mkr. Kommunens 
åtagande gentemot AB Alebyggen är det största och 
uppgår till 420,5 Mkr. Generell borgen till AB Alebyg-
gen är beviljad upp till 711,0 Mkr år 2016, men räknas 
då på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

Avstämning av kommunfullmäktiges övergri-
pande mål för god ekonomisk hushållning 

Finansiella mål i budget 2016: 
1. Nettokostnadsandelen i budget 2016 uppgår till 

99,7 %. Årets resultat ger en nettokostnadsandel 
är 98,1 %. I budgethandlingen uttalas dock att 
”för att säkerställa de finansiella målen är det re-
dovisade resultatet minst 2 % av verksamhetens 
nettokostnader över tid.” Årets resultat är 1,9 % 
av nettokostnaderna. 

2. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen ska 
vara minst 40 %. Soliditeten uppgår nu till 
50,7 %. 

3. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska 
vara fortsatt positiv. Inklusive ansvarsförbindel-
sen för ej bokförd pensionsskuld är soliditeten 
positiv, 16,7 %. 

4. Låneskuld, pensionsskuld inklusive ansvars-
förbindelsen och borgensåtaganden ska per 
invånare inte överstiga 70 000 kronor. Kom-
munens låneskuld, pensionsskuld inklusive an-
svarsförbindelse och borgensåtagande uppgår i 
årets bokslut till 1 399,6 Mkr. Med ett invånaran-
tal på 29 549 uppgår skulden till 47 365 kr/invå-
nare. 

5. Över tid ska självfinansieringsgraden av 
kommunens investeringar vara minst 50 %. 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 216,3 Mkr, 
årets avskrivningar på 79,1 Mkr och årets resultat 
30,3 Mkr. Detta ger en självfinansieringsgrad på 
50,6 %. För perioden 2012-2016 är självfinansie-
ringsgraden 61,3%. 

Kommunens ekonomiska utveckling under 2016 ligger 
till övervägande del inom de ramar som sattes i budget 
2016. Det bör dock ändå uppmärksammas att kommu-
nens låneskuld nu ökar kraftigt även om självfinansie-
ringsgraden för investeringar på 50 % uppfyllts. Solidi-
teten försämras för tredje året i rad. Nettokostnadsan-
delen 2016 på 98,1% uppnås genom reavinster och en-
gångsintäkter och måste under kommande år hållas 
nere för att möjliggöra en självfinansieringsgrad av in-
vesteringarna på minst 50 % och för en långsiktig ba-
lans i ekonomin med de stora investeringsvolymer som 
planeras. På grund av det låga ränteläget märks inte den 
ökande låneskulden på det ekonomiska resultatet inne-
varande år. 

 

 

Resultatutjämningsreserv RUR 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att Ale 
kommun ska ha en resultatutjämningsreserv (RUR) 
och att det för Ale kommun maximala beloppet på 
93,5 Mkr för retroaktiv avsättning 2010-2012 reserve-
ras inom det egna kapitalet. I 2013 års bokslut avsattes 
6,5 Mkr. Därmed uppgår resultatutjämningsreserven 
till 100 Mkr vilket är det maximala belopp som Ale 
kommuns RUR ska få uppgå till enligt kommunfull-
mäktiges beslut. Medel från resultatutjämningsreser-
ven får endast ianspråktas för att täcka ett kommunto-
talt underskott som uppstår/uppstått till följd av att 
skatteintäkter och generella stats- och utjämningsbi-
drag understiger en ökning på 2,5 % det aktuella året. 
Det är således inte aktuellt att ianspråkta någon del av 
resultatutjämningsreserven eftersom kommunen totalt 
visar ett positivt resultat. Även om kommunen hade 
haft ett negativt resultat skulle ökningen av skatteintäk-
ter och generella stats- och utjämningsbidrag som för 
2016 uppgår till 5,3 % inte medgivit att RUR hade fått 
ianspråktas. 

Flyktingmottagande och ensamkommande 

Kommunens verksamhet och ekonomi har i mycket 
stor utsträckning påverkats av flyktingsituationen. Un-
der året har 108,2 Mkr redovisats i ersättning från sta-
ten, främst Migrationsverket, för barn- och unga. Mot-
svarande belopp för föregående år var 42,8 Mkr. Det 
finns naturligtvis en motsvarande kostnadssida men 
det finns för närvarande inte någon samlad bild av hur 
ekonomi och verksamhet samspelar. Nedan är exem-
pel på verksamheter som startat: 

 Ensamkommande barn har fått boende på 
Spinneriet och trycket har varit så stort att 
vissa rum har dubbelbelagts och verksam-
heten har tvingats att köpa platser externt. 

 Ett utslussningsteam har planerats med upp-
drag att stödja de ensamkommandes övergång 
till ett självständigt liv med egen försörjning 
och eget boende. Teamet ska också arbeta 
med anknytningsärenden samt andra insatser 
kopplat till flykting/ensamkommande. 

 Ett socialt företagande har startat i Mötesplats 
Spinneriet. 

 Välkomsten, en samlad verksamhet för intro-
duktion av nyanlända barn har startat inom 
sektor utbildning, kultur och fritid. Individ- 
och familjeomsorgen har också varit delaktiga 
och diskussioner pågår om möjligheten att 
samordna det totala flyktingmottagandet un-
der en verksamhet. 
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 HVB-boende för ensamkommande har iord-
ningsställs i Vikadamms lokaler. Vallmon 1, 
startade i september 2015, och Vallmon 2, 
startade med 4 platser from november 2016. 

 En lägenhet med två boende ungdomar i ut-
slussning är färdigställd sedan april. 

 Ytterligare en lägenhet har används till asylsö-
kande ungdomar med dygnet runt-personal. 
Anledningen till detta var platsbrist på sek-
torns boenden. Då platsbristen upphört kom-
mer lägenheten att överlåtas till anknytnings-
invandringen under 2017. 

 För att ytterligare öka antalet boendeplatser 
för ensamkommande barn påbörjades plane-
ring för att ingå ideellt offentligt partnerskap 
med Räddningsmissionen, som skulle starta 
ett HVB-boende i kommunen. Detta har 
emellertid avbrutits. 

Den nya bosättningslagen trädde i kraft 1 mars 2016 
och innebar att Ale kommun under 2016 ska ta emot 
98 flyktingar inom ramen för vuxenmottagandet. To-
talt omfattade behovet ca 60-65 bostadslösningar. In-
divid- och familjeomsorgen har i samverkan med Ale-
byggen kunnat lösa bostäder för hela anvisningstalet. 
Nu pågår arbete för att klara 2017 års anvisningar (141 
personer). 

 

Nämndernas resultat och verksamhet 

Utbildningsnämnden har för 2016 en budgetavvi-
kelse på -3,5 Mkr och underskottet beror delvis på den 
extra debitering Internservice gjorde under hösten på 
1,7 Mkr. Under året hade utbildningsnämnden netto-
kostnader på 766,9 Mkr vilket är 31,6 Mkr, 4,3 %, mer 
än föregående år. 

Förskolan har under 2016 fått nya lokaler vilket har lett 
till kostnader som inte har varit med i budgeten. Anta-
let barn i kommunal barnomsorg ökade från 1 471 un-
der 2015 med 20 barn till 1 492 under 2016. Totalt an-
tal Alebarn i förskoleverksamhet ökade från 1 710 un-
der 2015 med 10 barn till 1 720 under 2016. 

Med ökat antal barn har även behovet att resursstöd i 
förskolan ökat vilket även ger ökade kostnader. Bud-
getavvikelsen på förskolan beror på de nytillkomna 
förskolorna. Framförallt Kronans förskola har dragit 
till sig många barn från de befintliga förskolorna, som 
inte minskade sin verksamhet i samma takt och om-
fattning. För att möta den normala årsvariationen av 
platser, har dock avdelningar stängts under hösten för 
att minska kostnaderna. 

Modersmål har, precis som 2015, haft ökade behov av 
personal och resurser för att möta efterfrågan. Det 
ökade behovet ses i personalkostnader vilket har gjort 

att budgeten överskridits. I förhållande till 2015 då 
budgeten gick över med 0,8 Mkr har överskridandet 
minskat till 0,5 Mkr under 2016. 

Särskolan har under hösten 2016 fått fler elever vilket 
har lett till att budgeten överskridits. 

Gymnasiet har under 2016 gått med överskott mot 
budget. Intäkterna från Migrationsverket är en del av 
avvikelsen. 

Utvecklingsenheten har gjort anpassningar motsva-
rande 0,3 Mkr i syfte att minska det totala underskottet 
på sektorn. 

Grundskola har haft ökade lokalkostnader mot budget 
i och med flera nya paviljonglösningar. Resurserna för 
utbildning av nyanlända har ej varit klara vilket innebu-
rit att enheterna bemannat utifrån behov, detta har till 
viss del överstigit den ersättning som sedan inkommit. 
Flera grundskolor har haft en högre personaltäthet än 
budgeterat, baserat på elevernas behov. 

Under hösten har alla enheterna inom utbildning arbe-
tat fokuserat för minskade kostnader för att övergri-
pande hålla budget. En fortsatt noggrann uppföljning 
av kostnadsutvecklingen på enhetsnivå fortsätter un-
der 2017. 

Kultur- och fritidsnämnden har ett positivt resultat 
på 13 tkr. Resultatet ser vid en första anblick tämligen 
odramatisk ut men året har varit en prövning på många 
sätt vilket också skapat möjligheter att hantera oplane-
rade åtgärder vilket i stort varit till gagn för verksam-
heten ur ett längre perspektiv. 

Två faktorer har varit mest framträdande kring att 
skapa ett ekonomiskt utrymme för de extra insatser 
som gjorts under året. Det handlar om det stora antalet 
vakanta tjänster som fanns under våren inom den 
öppna ungdomsverksamheten samt en sjukskrivning 
från sommaren inom ledningen och som hanterades 
genom omfördelning av arbetsuppgifter inom organi-
sationen. Det kostnadsutrymme som uppstod kunde 
finansiera insatser som normalt inte varit möjligt att 
hantera inom tilldelad budgetram. 

Det uppdagades under 2016 att både Glasbruksmuséet 
och Repslagarmuséet hade ekonomiska svårigheter, 
anledningen skilde sig dock mellan de båda. För att sä-
kerställa driften av verksamheterna tilldelades båda en-
heterna ett tillfälligt stimulansbidrag av större karaktär. 
Bidraget var av engångskaraktär vilket föranleder att 
museiverksamheterna genom detta själva ska skapa 
förutsättningar att långsiktigt har kvar sin verksamhet. 
Ett tillfälligt stimulansbidrag betalades också ut till för-
eningslivet till de föreningar som bidragit i större ut-
sträckning än andra för att underlätta integrationen i 
samhället för nyanlända. Totalt uppgick de tillfälliga 
stimulansbidragen till 650 tkr. 
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En simhallsutredning har under 2016 bekostats, för att 
säkerställa statusen på anläggningen och skapa un-
derlag för framtida åtgärder. Då en av de största inhy-
rarna på Ale arena fick ekonomiska bekymmer och be-
gärdes i rekonstruktion, fick föreningens upparbetade 
skuld belasta 2016 års resultat. Summan av ovanstå-
ende uppgår till 500 tkr. 

Kulturverksamheten har under 2016 arrangerat mat- 
och kulturfestivalen, vilket genomförts utanför bud-
getram. Kulturen har även med anledning av det eko-
nomiska utrymmet kunnat genomföra en utredning av 
ungdomsinflytandet i Ale kommun. Utredningen har 
presenterats för berörda nämnder med ett gott motta-
gande. Utöver detta har verksamhetens resultat belas-
tats av kostnader i samband med nedskrivning av Vi-
kingagårdens varulager samt en debitering från kom-
munstyrelsen för turistverksamheten. Denna verksam-
het har sedan 2015 hanterats av kommunstyrelsen men 
någon ramjustering har inte ägt rum, vilket föranleder 
debitering mellan nämnderna. Kostnaderna ovan som 
vid årets start var ofinansierade uppgår till ca 750 tkr. 

För att underlätta den öppna fritidsverksamhetens om-
strukturering av arbetsmetod togs under våren hjälp av 
ett externt konsultbolag. Kostnad för åtgärden var 
130 tkr och även denna har inrymts i årets resultat. 

Sammantaget har kultur- och fritidsnämnden under 
2016 inrymt kostnader för avvikande insatser för drygt 
2 000 tkr. 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden gör ett 
ekonomiskt resultat på -2,2 Mkr. Den allt överskug-
gande förklaringen är överkostnader kopplade till med-
arbetare, direkt eller indirekt. Generellt föreligger 
alltjämt ett behov av kvalitetssäkring då kostnader för 
bland annat semesterlöneskuld och övertid ökat avse-
värt sedan kommunen bytt personalsystem. 

Inom individ- och familjeomsorgen har personalom-
sättningen renderat höga kostnader för inhyrd personal 
och enhetschefer. Att hyra en konsult är drygt dubbla 
kostnaden jämfört tillsvidareanställd personal och 
detta påverkar utfallet negativt. Dessutom har diskon-
tinuiteten avseende medarbetare i kombination med 
ökat inflöde av orosanmälningar bidragit till att köpta 
platser på Barn och unga vida överstiger budget. Mi-
grationsverkets nuvarande ersättningssystem har bi-
dragit till att balansera överkostnaderna i ovan nämnda 
delar, liksom vuxenenheten, som vänt sitt utfall från ett 
underskott föregående år till ett överskott för 2016 och 
därmed gör verksamhetsområdet som helhet ett posi-
tivt resultat. 

Funktionshinder gör på helår ett negativt resultat. Be-
manningen har förtätats i delar av verksamhetsområdet 
på grund av komplexa, tillkommande behov hos bru-
kare. Ytterligare ärenden har dessutom tillkommit för 

vilka verksamhetsområdet köper plats externt. I delar 
av verksamhetsområdet har försök gjorts med att öka 
grundbemanningen i syfte att uppnå en bättre stabilitet 
i verksamheten samt minska köpen från Bemannings-
enheten. Dessa försök har än så länge drivit kostnader 
men det har inte varit möjligt att se att det ger någon 
positiv effekt. Försöken kommer att utvärderas tidigt 
2017. 

Verksamhetsområdet äldreomsorg uppvisar ett nega-
tivt resultat på helår. Orsaken är välkänd och sönder-
faller i två delar, för låga intäkter och för höga kostna-
der. Problematiken kring intäktssidan har adresserats 
via framtagandet av en ny ersättningsmodell för hem-
tjänsten. De, i förhållande till budget, alltför höga kost-
naderna kommer att hanteras genom arbetet med in-
tegration mellan planeringssystem och personalsystem, 
optimerad bemanning samt förslag till nytt vägled-
ningsdokument. 

Särskilda boenden och hemsjukvård renderar ett över-
skott på helår. Bemanningsenhetens underskott har 
debiterats ut på samtliga beställande enheter inom sek-
torn. Två av äldreboendena gör underskott och kost-
naderna för bland annat övertid har bidragit till detta. 
Schemaförändringar har genomförts under hösten och 
den negativa utvecklingen stannade i december månad. 
Utökningen av korttidsplatser samt Trygg hemgångs-
teamet är viktiga orsaker till att kostnader för utskriv-
ningsklara patienter har minskat från 537 dygn 2015 till 
94 dygn 2016. 

Samhällsbyggnadsnämnden gör ett positivt resultat 
för året på 3,5 Mkr. Överskott beror delvis på vakanta 
tjänster, vilket kan uppfattas positivt ur ett ekonomiskt 
perspektiv men innebär att målen är svåra att nå inom 
delar av verksamheten. Trots detta har sektorn under 
året uppnått flertalet av de uppsatta målen genom mål-
medvetet arbete och framgångsrik samverkan inom 
hela sektorn. 

Tillväxten ökar naturligt taxeintäkterna för bygglov. 
Verksamhet miljö har en negativ budgetavvikelse, vil-
ket främst beror på mindre avgiftsintäkter än beräknat 
då basverksamhetsuppgifterna inte fått den tid som 
planerats. Införandet av Castor miljö, projekttid, låg 
bemanning, introduktionstid för nyanställda är några 
orsaker till den uppkomna situationen. Balans mellan 
basverksamhet, projekt och kvalitetsarbete behöver bli 
bättre. 

Ett antal åtgärder har påbörjats under året såsom ut-
byte av uttjänta belysningsstolpar, som har mycket hög 
prioritet, samt arbetet med handlingsplan för överta-
gande av enskild allmän plats. Båda dessa områden 
kommer på sikt att innebära högre kostnader i form av 
kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader. 
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Verksamhet fastighet har från med 2016 överförts till 
internservice under kommunstyrelsen. 

Affärsverksamhetens överskott uppgår till 6,6 Mkr. 

VA redovisar ett överskott på 4,6 Mkr, på grund av i 
förhållande till budget såväl högre intäkter som lägre 
driftkostnader. De lägre driftkostnaderna beror på 
lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, 
samt att metoden med komponentavskrivning överför 
mer insatser till investeringsutgifter. 

Va-enheten står inför stora ekonomiska utmaningar 
när överföringsledningen från Älvängens reningsverk 
till Ryaverket färdigställs. Önskvärt är därför att kunna 
bygga VA´s resultatfond fram tills dess för att om möj-
ligt begränsa framtida taxehöjningar. 

Renhållningen redovisar ett överskott på 2,0 Mkr. I av-
vaktan på beslut om införande av nytt insamlingssy-
stem har budgeterade medel för detta inte tagits i an-
språk. 

Kommunstyrelsen exklusive internservice redovi-
sar en positiv avvikelse på cirka 3 Mkr. I nettokostna-
derna ingår cirka 1,5 Mkr som är kopplade till bygg-
bonusen (intäkten redovisas under generella statsbi-
drag). Räknas dessa kostnader bort, genererar kom-
munstyrelsen exklusive internservice ett positivt resul-
tat på cirka 4,5 Mkr. Byggbonusen har använts för ut-
vecklingsarbetet kopplat till de två fördjupade över-
siktsplanerna (FÖP) i Älvängen och Nödinge. De extra 
resurserna kopplat till mottagandet av nyanlända har 
använts för ökade kostnader inom individ och familje-
omsorg samt till anpassningar av lokaler för att kunna 
rymma fler ensamkommande barn. 

Internservice redovisar 1,7 Mkr i nettokostnader mot 
en budget på 0,5 Mkr, vilket medför en negativ bud-
getavvikelse på cirka 1,2 Mkr. Det negativa resultatet 
för internservice är framförallt kopplat till fastighet och 
kost. Viktigare förändringar inom fastighet har varit 
nya tomställda lokaler, ökade kapitalkostnader, försäk-
ringsärenden och stora kostnader för Ale Arena. Kos-
ten har överskridit sina intäkter framförallt på grund av 
ökade livsmedelskostnader samt att kostverksamheten 
inte var i balans när övertagandet till kommunstyrelsen 
genomfördes. Ett antal åtgärder planeras nu inom In-
ternservice organisationen för att komma tillrätta med 
kostnadsökningarna som uppstod under 2016. 

 

God ekonomisk hushållning 

Balanskravet är ett minimikrav och kravet i kommu-
nallagen på god ekonomisk hushållning sträcker sig 
längre. Det är inte bara det ekonomiska resultatet i re-
sultaträkningen som ska uppfyllas utan värdet på kom-
munens tillgångar ska bevaras, resursinsatser i förhål-
lande till utförda prestationer ska mätas och kvaliteten 

på verksamheten värderas. Nämndernas ekonomiska 
resultat ställt i förhållande till mål och verksamhets-
mått ger en bild på begreppet god ekonomisk hushåll-
ning: 

Ale kommun som helhet lägger i sin vision stor vikt 
vid en god ekonomisk hushållning. Önskemål finns att 
kommunen ska expandera och dra nytta av den för-
ändrade infrastruktur som väg- och järnvägsbygget för 
med sig. Ekonomin baseras på att kommunen ska klara 
en kommande tillväxt och att nämnderna förändrar 
och anpassar sin verksamhet efter de behov som såväl 
nuvarande som kommande medborgare kommer att 
ställa. Kommunen ska 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 2016 års verksam-
het bedrivits med denna inriktning men att resultat och 
attraktivitet för invånarna måste fortsätta att förbättras 
för att bevara en god ekonomisk hushållning. 

Personal 

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

Verksamhetsmått 

Verksamhetsmåtten kommenterats under respektive 
nämnd. 

Miljö 

Miljöredovisning lämnas i särskilt avsnitt i årsredovis-
ningen.
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Finansiell utveckling 

Kommun Forskning i Västsverige (KFi) utför årligen 
en studie av den finansiella utvecklingen och ställ-
ningen bland 55 kommuner som ingår i Västra Götal-
and och Halland. Den senaste rapporten avser åren 
2013–2015. De finansiella nyckeltal som används i ana-
lysen är ovägda. Det innebär att alla de 55 kommuner 
som ingår väger lika tungt avseende medelvärde oav-
sett storlek. Den finansiella profil i form av ett så kallat 
spindeldiagram som används för att beskriva kommu-
nens finansiella ställning, innehåller åtta olika nyckeltal 
och fyra viktiga finansiella perspektiv. 

Sammanfattning finansiell utveckling 

Ale försvagade under perioden marginellt poängen i 
den finansiella profilen för tre av fyra perspektiv. Det 
var kontroll, riskförhållande och långsiktig handlings-
beredskap. För det fjärde perspektivet, kortsiktig hand-
lingsberedskap, förblev poängen oförändrad om 2013 
och 2015 jämförs. Förklaringen till denna utveckling 
var att poängen för nyckeltalen genomsnittligt resultat 
under de tre senaste åren, skattefinansieringsgraden av 
investeringarna och kassalikviditet försvagades mellan 
2013 och 2015. Mot detta ska ställas att poängen för 
budgetföljsamhet förbättrades under perioden. 

Ales finansiella utveckling har under den studerade 
treårsperioden resulterat i en marginellt försvagad pro-
fil. Detta innebär att utifrån profilen, dvs. jämfört med 
snittet i länen, hade Ale vid utgången av år 2015 ett 
marginellt svagare finansiellt utgångsläge jämfört med 
år 2013. 

Av Ales profil, går det vidare att utläsa, att kommunen 
under 2015 hade en finansiell profil som var ganska ge-
nomsnittlig för samtliga fyra perspektiv. 

Ale redovisade, under perioden och 2015, en resultat-
nivå som kan betraktas som god ekonomisk hushåll-
ning. Liksom KFi skrivit i tidigare rapporter, gäller 
fortfarande att Ale behöver uppnå en god resultatnivå, 
då de närmaste åren innebär ökade investeringar och 
ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar. 
Detta måste finansieras och en viktig grundpelare är då 
att redovisa ett resultat som finansierar merparten av 
investeringarna för att slippa öka skuldsättningen allt-
för kraftigt i kommunen. Då kommer framtida gene-
rationer inte tvingas finansiera vad tidigare generat-
ioner har konsumerat, utan kan få använda sina skat-
teintäkter fullt ut för egen konsumtion. 

 

 

 

 

 

Ale 2013 

 

Ale 2014 

 

Ale 2014 jämfört med rikssnittet 

 

Ale 2015 
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Ale 2015 jämfört med rikssnittet 

 

Den streckade cirkeln är genomsnittet för samtliga ingående 
kommuner medan den heldragna cirkeln visar värden för Ale 
kommun. 

Eftersom den finansiella profilen ställs i relation till de 
övriga jämförda kommunerna är det svårt att se hur 
Ales poäng kommer att utveckla sig, men i den egna 
utvecklingen har Ale 2016, gjort ett bra ekonomiskt re-
sultat och även uppfyllt självfinansieringsgrad på 50 % 
av investeringarna. Detta beror på att investeringsvo-
lymen var lägre 2016 än 2015. Resultat nivån på 1,9 % 
är i underkant och behöver upp på 3-4 % för att klara 
de framtida investeringarna. Det är viktigt att se, att det 
positiva resultatet kommer från realisationsvinster, till-
fälliga statsbidrag och extremt låga räntekostnader. 
Kommunens verksamheter förbrukar i stort de skat-
teintäkter som erhålls och det genereras därmed inte 
något bidrag till investeringarna, förutom avskrivning-
arna, den vägen. Den mycket stora investeringsvoly-
men har kraftigt ökat den externa låneskulden och 
även sänkt likviditeten. Kommunens soliditet exklu-
sive ansvarsförbindelsen försämras. 

Fler Alebor 

Under 2016 har antalet Alebor ökat med 687 (439) per-
soner och invånarantalet uppgår vid årsskiftet till 
29 549 (28 862). Detta motsvarar en befolkningsök-
ning på 2,38 % (1,54 %). 

Under 2016 föddes det 311 barn och 235 personer av-
led vilket innebär ett positivt födelseöverskott på 76 
(82) personer. 

Det flyttade in 2 168 (1 951) personer och flyttade ut 
1 558 (1 593) personer vilket innebär ett positivt flytt-
ningsnetto på 610 (358) personer.  

Samtliga GR-kommuner ökade i befolkning under 
2016. Lilla Edet toppar den procentuellt största befolk-
ningsökningen i GR följt av Ale. Öckerö och Partille 
stod för den procentuellt minsta befolkningsökningen. 

 

Ale ligger över Riket (1,46 %), Västra Götaland (1,40 
%) och GR (1,54 %). 
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Framtida hot och möjligheter 

Sammantaget har även 2016 blivit ett finansiellt posi-
tivt år för Ale kommun och resultatet är klart bättre än 
budget. Den ekonomiska utvecklingen präglas av vad 
som sker på finansmarknaden och med konjunkturen 
men också av vilka beslut och åtgärder som vidtas i den 
kommunala organisationen. 

Kommunen står inför en önskad expansion samt en 
förändring av samhällsstrukturen i samband med den 
stora satsning som skett i samband med väg- och järn-
vägsprojektet. Efterfrågan på mark för bostäder och 
verksamheter har varit stor i Ale kommun. För att 
kunna utnyttja befintlig kommunal infrastruktur opti-
malt bildar bland andra bostadsförsörjningsprogram, 
plan för mark för verksamheter, strukturstudier för Äl-
vängen och Nödinge underlag för hur och var den 
framtida byggnationen ska ske. Kommunen har också 
förvärvat mark för framtida bostadsutbyggnad. 

Betydande investeringar i bland annat förskolor/sko-
lor och infrastruktur ska genomföras. Om kommunen 
lockas att öka låneskulden, kan det om ett par år, i en 
ny högkonjunktur med höjda räntor och ökade kost-
nader för pensionsutbetalningar, ge ekonomiska svå-
righeter. Arbetsmarknadssituationen i regionen har in-
verkan på befolkningstillväxten och bostadsmark-
naden. 

 

Den expansion som kommunen planerar för ställer 
krav på kommunens omställningsförmåga. Kommu-
ninvånarnas behov av kommunala tjänster måste till-
godoses på ett kostnadseffektivt sätt så att den kom-
munala ekonomin inte äventyras. Samtidigt måste me-
del reserveras för investeringar och stigande pensions-
kostnader. Det är ytterst viktigt att konsolidera ekono-
min för att ha en långsiktig uthållighet. 

Budget 2017 

I budgeten 2016 är årets resultat 30,0 Mkr. Detta är en 
starkt markerad förändrad färdriktning för att kunna 
klara den snabba befolkningsökningen i kommunen. I 
2017 års budget finns det även en omställningsfond på 
30 Mkr för att möjliggöra betydande förändringar i 
verksamheten inför 2018. Resultatnivån för planen 
2018 och framåt ligger på ca 4 % vilket motsvarar 
drygt 65 Mkr per år. Samtidigt innehåller budgeten en 
investeringsplan för åren 2017-2020 på över 1,5 mil-
jard. Trots de höjda budgeterade resultatnivåerna från 
och med 2017 leder investeringsvolymen till en kraftigt 
accelererande låneskuld på drygt 1,3 miljard vid slutet 
av planperioden som kommer att tynga kommunens 
ekonomi under lång tid framöver. 
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Utsikt över älvdalen från Kronanskolan i Älvängen 
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Förvaltningsberättelse för kommunens bolag och förbund 

AB Alebyggen 

Bolaget, med en omsättning på 169,4 Mkr, redovisar ett 
resultat efter finansiella poster på 38,7 Mkr. De mest 
markanta avvikelserna från budget är: 

 Utdelning på 12,5 Mkr från Ale Exploatering AB. 
 Vinst vid försäljning av aktier från Ale exploatering 

AB på 3,6 Mkr 
 Högre planerat underhåll 
 Lägre löpande reparationskostnader 
 Lägre personalkostnader 
 Lägre räntor 

Som bokslutsdisposition har 4,5 Mkr avsatts till periodi-
seringsfonden från årets resultat. Bolaget har även läm-
nat koncernbidrag till Skå-dal 31:3 AB med 1,3 Mkr. 

Efter bokslutsdispositioner och skattekostnader är årets 
redovisade resultat 29,7 Mkr. 

Vid årets utgång uppgick låneskulden till 420,5 Mkr vil-
ket är 23,8 Mkr lägre än föregående år trots finansiering 
av totalt 22 nya lägenheter i produktion på Klöverstigen. 
Bolagets genomsnittsränta vid årets utgång var 1,46 % 
(2015: 2,10 %) exklusive borgensavgift. 

Bolaget har 2016 betalat en borgensavgift på 1,3 Mkr till 
kommunen. Avgiften beräknas med 0,3 % på bolagets 
genomsnittliga lån med kommunal borgen under året. 

Bolagets synliga soliditet (eget kapital + 78 % av obe-
skattade reserver/balansomslutningen) uppgår till 
42,1 %. Motsvarande siffra för 2015 var 38,9 %. Med 
ökad nyproduktion kommer soliditeten att minska. Sty-
relsen har angett att andelen egenfinansiering vid ny- och 
ombyggnad ska vara 20 %.Avskrivningarna uppgår till 
totalt 24,1 Mkr. 

I Kommunfullmäktiges ägardirektiv anges: ”Med hänsyn 
tagen till de offentligrättsliga merkostnader som åligger 
bolaget ska bolagets långsiktiga direktavkastning uppgå 
till 4 % av fastighetsvärdet”. Under 2014 har hela bola-
gets fastighetsbestånd värderats av auktoriserad extern 
fastighetsvärderare till 1 515 Mkr. Under 2015 och 2016 
har marknadsvärdet beräknats öka med 8 respektive 
5 %. Under 2015 gjordes nyinvesteringar på 42 Mkr. 
Marknadsvärdet under 2016 skulle därmed uppgå till 
1 700 Mkr och direktavkastningen till 3,46 % (2015: 4,1 
%), baserat på bolagets rörelseresultat, avskrivningar och 
central administration dividerat med beräknat mark-
nadsvärde. Ny värdering av fastighetsbeståndet planeras 
för 2017. 

Nybyggnation samt ombyggnader  

Under året har ett förtätningsprojekt på Norra Klöver-
stigen i Nödinge byggstartats. Tre huskroppar i två plan 
med totalt 22 lägenheter kommer nu att komplettera två 
av de gårdar som inte färdigställdes när området byggdes  

 

1971-72. Uthyrningsprocessen är i slutfas och inflyttning 
sker 2017-04-01. 

Ombyggnation av Nols vårdcentral har slutförts under 
2016. 

Förvärv och försäljningar 

Efter 25 år av arbete med utvecklings- och exploate-
ringsprojekt inom ramen för intressebolaget Ale Explo-
atering AB har Alebyggen 2016-09-26 sålt sin andel av 
aktierna i bolaget till Peab. Genom försäljningen fokuse-
rar Alebyggen tillgängliga resurser på egen bostadspro-
duktion. I samband med försäljningen av aktierna i Ale 
Exploatering AB förvärvade Alebyggen två villor på Lill-
backa samt fortsätter arbetet för att förverkliga en bo-
stadsproduktion om ca 50 lägenheter på ”Gymnasiekul-
len” strax söder om Ale Kulturrum, i Nödinge. 

Avtal om försäljning av tre villatomter inom Furulunds-
området tecknades under 2015 och köpare tillträdde i 
början av 2016. Under hösten 2016 har avtal tecknats 
om försäljning av ytterligare två villatomter i samma om-
råde. Tillträde sker under första halvåret 2017 och för-
säljningen har därför ej redovisats 2016. 

Planering och projektering 

Detaljplanearbetet för byggnation av 78 lägenheter längs 
Änggatan i Älvängen har fortskridit även under 2016. 
Detaljplanen är överklagad till Mark- & Miljödomstolen. 
Entreprenör har under hösten upphandlats och projek-
tering pågår inför byggstart. En villa som ingår i planom-
rådet har rivits som förberedelse för byggstart. 

Detaljplanen för byggnation på Folketshus- och Moss-
vägen i Nol skulle ha antagits i mars 2016 men blev för-
dröjd. Inom ramen för ett tidigare tecknat partneringav-
tal förberedande arbeten inför byggstart etapp 1 omfat-
tande 54 lägenheter i två punkthus samt ombyggnat-
ion/renovering av 17 lägenheter i ett befintligt hus i 
kombination med påbyggnad av samma hus med ytterli-
gare två våningar innehållande totalt 10 lägenheter. 

En omfattande miljöundersökning har gjorts och ansö-
kan om saneringsbidrag är under behandling på Natur-
vårdsverket. Under året har parkeringsytor underhållits 
och anlagts, nya garage byggts, en tvättstuga flyttats och 
fjärrvärmearbeten färdigställts. Projektet resultatavräk-
nas och aktiveras i takt med att dess delar färdigställs. 

Som en del i ett sammanhållet detaljplanearbete för Nö-
dinge centrum har under 2016 inletts planering för bygg-
nation av ca 50 lägenheter på kullen bredvid Ale Kultur-
rum i Nödinge. 

I komplettering av ägardirektiv antogs på en ex-
trastämma i november 2016 med följande innehåll: ”Un-
der perioden 2017-2019 öka produktionen utöver det 
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långsiktiga åtagandet, för att möta behoven av bostäder 
för Alebor. Bedömningen hösten 2016 är att en ökning 
med 300 lägenheter krävs under perioden.” Projektled-
ningsresurs har rekryterats och planbesked har begärts 
på fem tomter i Surte, Alafors, Älvängen och Skepp-
landa. På ytterligare en tomt i Nödinge finns detaljplane-
förutsättningar för byggnation. Uppskattad volym på de 
6 tomterna är ca 270 lägenheter. 

Rivning 

En panncentral inom f.d. Carlmarks industriområde i Äl-
vängen har under året rivits. 

Marknaden 

Efterfråge- och uthyrningsläget är fortsatt högt. 5 555 
personer har under året varit aktivt sökande i kösyste-
met, vilket är 136 färre än föregående år. Antalet intres-
seanmälningar per ledig lägenhet har varit mellan 70-333 
(föregående år 24-166 personer). Den ökade migrat-
ionen till Sverige, ledde till att anvisningstalen för Ale 
kommun höjdes för år 2016. För att möjliggöra kommu-
nens mottagande samt tillhandahålla rimliga bostadslös-
ningar fattade Alebyggens styrelse i april beslut om att 
upp till hälften av de lägenheter som sägs upp skulle 
kunna anvisas Ale kommun, Individ- och familjeomsorg 
(IFO). Vid årets slut konstaterades att 124 lägenheter un-
der året tilldelats sökande i bostadskön, 33 lägenheter 
har anvisats IFO, 31 lägenheter har bytt innehavare ge-
nom direktbyten samt 12 lägenheter fått ny hyresgäst till 
följd av evakuering p.g.a. ombyggnad. 

Hyresbortfallet för bostäder, garage och carports upp-
gick under året till 556 tkr (2015: 256 tkr). Ökningen är 
relaterad till medveten tomtställning i avvaktan på plane-
rad ombyggnad. 

För lokaler har vakansgraden och hyresbortfallet ökat till 
1,3 Mkr 2016 från 76 tkr år 2015. Del av industrifastig-
heten på Rödjans väg hyrdes av Ale kommun t.o.m. 
2016-05-31 och kom under perioden att fungera som 
transitboende till följd av migrationen. Lärlingsgymna-
siet har under året utökat sina ytor och hyr numera hela 
kontorsdelen av samma fastighet. Produktions- och la-
gerdelar i fastigheten är för närvarande lediga för uthyr-
ning. 

Underhåll 

Totalkostnaden för löpande och periodiskt underhåll 
uppgår 2016 till 39,4 Mkr (2015: 36,6 Mkr) varav hyres-
gästerna inom ”PLUS-systemet” har genomfört under-
håll för 4,2 Mkr (2015: 5,4 Mkr). 

Bland de större underhållsinsatserna under 2016 märks 
asfaltering och tillkommande underhåll av p-ytor på 
Mossvägen, Nol samt fasadrenoveringar och utvändig 
målning på Folketshus samt Mossvägen och Vildrosvä-
gen i Nol, Åkersliden i Skepplanda och Ivar Arosenius 
väg, Göteborgsvägen samt Helgesvägen i Älvängen 

Framtiden 

Efterfrågan på bostäder är mycket hög. Det råder bo-
stadsbrist i Ale. Försäljning som genomfördes 2014 och 
det goda resultatet 2015 och 2016 lägger en bra grund 
för Alebyggen att aktivt medverka i ökad bostadspro-
duktion i Ale, vilket också är styrelsens ambition och 
målsättning. Flera projekt kunde redan ha varit igång, 
om inte detaljplanerna stött på hinder. Ett annat pro-
blem är att byggkostnaderna är höga. Alebyggen tittar i 
huvudsak på standardiserade hustyper för nyprodukt-
ionen för att komma ned i produktionskostnader. Ale-
byggen kommer att arbeta än mer med förtätning och 
förnyelse av befintliga områden på redan ägd mark, sär-
skilt i kollektivtrafiknära lägen. 

Fastighetsbeståndets ålderssammansättning kommer att 
kräva ökade underhållsinsatser och förmodligen även 
genomgripande ombyggnader de kommande åren. Ny-
produktion och ombyggnad måste ske med en sådan ba-
lans att bolagets ekonomiska ställning kan upprätthållas. 

Ale Exploatering AB 

Bolaget ägdes fram till 2016-09-26 av AB Alebyggen till 
50 % varpå aktieinnehavet såldes till den andre delägaren 
PEAB. 

Skå-dal 31:3 AB 

Bolaget ägs till 100 % av AB Alebyggen. Bolaget äger 
enbart Bohus Centrum och förvärvades 1 april 2009. 

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 
-0,9 Mkr (2015: -0,5 Mkr). Alebyggen har debiterat fas-
tighetsskötsel (exkl material) med 228 tkr (2015: 228 tkr) 
och administration med 243 tkr (2015: 243 tkr). Lö-
pande och periodiskt underhåll har genomförts för 
1 210 tkr (2015: 291 tkr). 

Underskottet har täckts upp med koncernbidrag på 
1,3 Mkr från moderbolaget. 

Ale Utveckling AB 

Bolaget är vilande från och med 2009. 

En väg efter rätt Tanke AB 

Kommunen förvärvade per 2015-10-01 En väg efter rätt 
Tanke AB till ett värde av 8,1 Mkr som ett led i strate-
giskt markförvärv. De i bolaget ingående fastigheterna 
planeras att överlåtas från bolaget till kommunen. Fas-
tigheterna har ett strategiskt läge i norra delen av Ale torg 
och kommer så småningom att behöva tas i anspråk för 
utveckling av Nödinge centrum. Fram till dess hyrs fas-
tigheterna ut. Visst nödvändigt underhåll har utförts un-
der året, bl a pga takläckage, vilket har medfört en kost-
nad på 0,3 Mkr. Bolaget redovisar därför en förlust för 
perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 på -26 tkr. 
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Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) 

Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalför-
bund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och Kung-
älvs kommuner. Ale kommuns andel av förbundet upp-
går till 40 % och Kungälvs kommuns andel uppgår till 
60 %. Räddningstjänstförbundet redovisar ett positivt 
resultat på 2,2 Mkr (2015: 0,8 Mkr). Ale kommuns drift-
bidrag 2016 till förbundet var 26 700 tkr (2015: 25 800 
tkr) och Kungälvs kommuns driftbidrag var 40 000 tkr 
(2015: 38 700 tkr). 

Verksamheten utgår från uppdraget i Handlingsprogram 
till skydd mot olyckor och omfattar räddningsinsatser 
vid olyckor eller överhängande fara för olyckor samt till-
syn enligt Lag om skydd mot olyckor, Lag om brandfar-
liga och explosiva varor. 

Därtill finns ytterligare beslutade uppgifter enligt för-
bundsordningen. 

Räddningstjänstförbundet togs i drift 2013-01-01. 

2016 har präglats av ett fortsatt arbete med att utveckla 
räddningstjänstförbundet. 

Ekonomisystem samt övriga administrativa system har 
granskats för att kunna modifieras och bli effektivare. 

Ett nytt verksamhetssystem, Daedalos, har fortsatt att 
implementerats i verksamheten. 

Reviderad förbundsordning och dess reglemente har an-
tagits i respektive medlemskommuns kommunfullmäk-
tige i oktober 2016. Systemöversyn av förbundets eko-
nomi är färdig och en presentation av olika alternativ för 
förbundet att utvecklas framledes kommer att presente-
ras för medlemskommunerna i mars 2017. 

 

Det har varit ett händelserikt år med ett långsiktigt, mål-
inriktat olycksförebyggande arbete, där tillsyn, informat-
ion och utbildning utgör grunden. Kommunernas an-
ställda samt skolelever är prioriterade grupper som hu-
vuddelen av utbildnings- och informationsarbetet inrik-
tas emot. 

Det skadeavhjälpande arbetet har under året fortsatt att 
utvecklas för att möta samhällets risker och krav. 

Förbundet har det gångna året varit förskonade från 
större räddningsinsatser såsom skogsbränder, oljeut-
släpp med mera. 

Medarbetarnas kompetens utvecklas genom kontinuer-
lig utbildning, vilken bedrivs både externt och internt. 
Förbundet har även investerat och reinvesterat i fordon 
och material enligt den av direktionen beslutade plane-
ringen. 

 

Övriga 

Ale kommun har ett flertal samägda företag där kommu-
nen saknar betydande inflytande. 

Kommunen har aktier i Renova AB, GRYAB, GRE-
FAB, Ale Energi AB, SOLTAK AB samt en smärre ak-
tiepost i Kommentusgruppen AB. 

Kommunen och AB Alebyggen äger andelar i Ale Elför-
ening. 

Kommunen innehar andelar i Kommuninvest i Sverige 
AB. 
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Kommunkoncernens förvaltningsberättelse 

Årets resultat 

Det sammanlagda resultatet för kommunkoncernen 
uppgår till 51,9 Mkr. Det är 11,1 Mkr lägre än 2015, vil-
ket till största delen speglar kommunens sämre resultat. 
I den sammanställda redovisningen ingår kommunens 
resultat 30,3 Mkr, AB Alebyggen 33,2 Mkr, Skå-dal 31:3 
AB 0,4 Mkr, En väg efter rätt Tanke AB -0,0 Mkr och 
Bohus räddningstjänstförbund (40 %) 0,8 Mkr. Bola-
gens resultat har då justerats med förändring av perio-
diseringsfonder och skatt. Det totala koncernresultatet 
har sedan justerats med +1,9 Mkr avseende intern ex-
ploateringsinkomst (Furulund), -12,5 Mkr avseende ut-
delning från Ale Exploatering AB, -2,2 Mkr avseende 
avräkning av fritt eget kapital vid försäljning av Ale Ex-
ploatering AB, -0,1 Mkr avseende aktieutdelning från 
AB Alebyggen, +0,1 Mkr avseende återföring av av-
skrivning av övervärde för fastigheter i En väg efter rätt 
Tanke AB. 

Finansnetto 

Det samlade negativa finansnettot uppgår till -7,0 Mkr. 
Kommunkoncernens finansiella nettokostnader har 
minskat med 5,0 Mkr jämfört med föregående år. 

Likviditet 

I likviditeten avläses den kortfristiga betalningsbered-
skapen. De kortfristiga skulderna uppgår till 376,8 Mkr, 
medan de likvida medlen tillsammans med kortfristiga 
fordringar uppgår till 234,7 Mkr. Det ger en likviditet 
på 0,62, vilket är samma som föregående år. Koncern-
kontot disponerar en checkkredit med en limit på 
30 Mkr. 

Eget kapital 

Det egna kapitalet för kommunkoncernen uppgår till 1 
189,8 Mkr. 

Soliditet/skuldsättning 

Den långfristiga betalningsförmågan avläses i solidite-
ten, som visar hur stor del av tillgångarna som finansi-
erats med egna medel. Den sammanlagda soliditeten för 
kommunkoncernen uppgår till 48,2 %, vilket är en för-
sämring med 0,7 procentenheter jämfört med föregå-
ende år (48,9%). Långfristiga skulder har ökat med 
72,4 Mkr och uppgår nu till 788,6 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 kreditvärdighet bedöms avläses kommu-
nens totala åtaganden. Kreditvärdigheten har betydelse 
för möjligheterna att ta upp nya lån samt dess villkor. 
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Redovisningsprinciper 

Kommunens redovisning 

Redovisningen är anpassad till bestämmelserna i Kom-
munal redovisningslag (KRL). Enligt den kommunala 
redovisningslagen ska kommunerna redovisa i enlighet 
med god redovisningssed. Kommunen tillämpar i möj-
ligaste mån de rekommendationer som lämnats av Rå-
det för kommunal redovisning (RKR). Se dock undan-
tag under exploateringstillgångar nedan. 

Anläggningstillgångar och kapitalkostnader 

Värdering av anläggningstillgångar sker till anskaffning-
svärdet minskat med avskrivningar. Anskaffningsvärdet 
innefattar investeringsutgiften minskat med eventuella 
investeringsbidrag. Avskrivningarna beräknas på an-
skaffningsvärdet. Linjär avskrivning tillämpas och görs 
efter en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. 
Ale kommun tillämpar en beloppsgräns på 25 tkr 
(50 tkr t.o.m. år 2010) för aktivering av anläggningstill-
gångar. 

Kapitalkostnader, dvs. avskrivningar och internränta 
beräknas enligt nominell metod. Internräntan för 2016 
uppgick till 2,4 %. 

Enligt Rådet för kommunal redovisning ska kompo-
nentavskrivning tillämpas fr o m år 2014. Kommunen 
har kommit långt med införandet av komponentav-
skrivning. Nyinvesteringar och ombyggnader avseende 
kommunens fastigheter har sedan 2013 delats upp på 
olika avskrivningstider. En översyn av äldre objekt pla-
neras att ske under år 2017. För verksamheterna gata, 
park, infrastruktur och VA har komponentavskrivning 
för nyinvesteringar tillämpats från år 2015. En analys av 
äldre objekt har gjorts och komponentavskrivning för 
dessa sker från år 2016. Komponentavskrivning inne-
bär även nya rutiner för uppdelning mellan drift och in-
vestering. Dessa rutiner har införts i Ale kommun från 
år 2016. 

Exploateringstillgångar 

Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstill-
gångar. Årlig avskrivning sker inte och nedskrivningar 
sker om det verkliga värdet är lägre än anskaffningsvär-
det. Enligt Rådet för kommunal redovisning bör resul-
tatavräkning ske i takt med försäljning av tomter/om-
råden. Ale kommun tillämpar dock försiktighetsprinci-
pen och resultatavräkning sker vid inkomster där mot-
svarande förväntade utgifter kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt. Detta är oftast möjligt först i slutskedet av 
exploateringsprojektet. 

Kommunen har tidigare år låtit exploateringsutgifter 
för kommunens egna VA-ledningar m.m. direktavräk-
nas som kostnad för sålda tomter, vilket strider mot den  

 

kommunala redovisningslagen. Investeringsutgifter i  

kommunens egna anläggningar bör aktiveras och bli fö-
remål för löpande avskrivningar under den beräknade 
nyttjandetiden. Kommunen har anpassat redovisningen 
för att möjliggöra detta och principen tillämpas sedan 
2015 i pågående och kommande exploateringsprojekt. 

2013-05-14 antog kommunstyrelsen dokumentet "Ex-
ploateringsprocessen i Ale kommun" som beskriver Ale 
kommuns rutiner för exploateringsprocessen. Som en 
följd därav beräknas och belastas aktiva exploaterings-
projekt med intern kostnadsränta fr.o.m. 2013-07-01. 
(1,5 % år 2016) 

Likvida medel 

Koncernens tillgångar placerade på koncernkonto re-
dovisas som likvida medel i kommunen. De kommu-
nala bolagens andel av koncernkontot redovisas som 
kortfristig skuld i kommunen. 

Pensionsskuld 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. 
blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före år 
1998, förutom garanti- och visstidspensioner, redovisas 
som en ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalning av 
sådana förmåner redovisas bland verksamhetens kost-
nader. 

Intjänade pensionsförmåner fr.o.m. räkenskapsåret 
1998 redovisas dels som en kortfristig skuld (avgiftsbe-
stämd ålderspension) och dels som en avsättning (för-
månsbestämd ålderspension och visstidspensioner) i 
balansräkningen och ingår i verksamhetens kostnader i 
resultaträkningen. I såväl den kortfristiga skulden som 
avsättningsbeloppet ingår löneskatt. Räntan redovisas 
som en finansiell kostnad. 

De årliga premier som inbetalats till KPA (tidigare SPP) 
för de anställda som har en särskild försäkringslösning 
för den kompletterande ålderspensionen ingår i verk-
samhetens kostnader. I och med den premiebetal-
ningen ingår inte de anställdas pensionsskuld för kom-
pletterande ålderspension i skulden hos KPA utan är 
den anställdes relation till försäkringsbolaget. Beräk-
ningen av pensionsskulden har gjorts enligt avtalet 
KAP-KL och är framräknad enligt den rekommende-
rade modellen RIPS. 
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Periodisering 

Fördelningen av kostnader och intäkter på korrekt re-
dovisningsperiod sker i allt väsentligt. 

Inkomster avseende anslutningsavgifter för VA har 
från och med år 2014 skuldförts. Anslutningsavgifterna 
kommer att intäktsföras i samma takt som avskriv-
ningstiden för de utgifter som anslutningsavgifterna är 
avsedda att täcka. 

Inkomster avseende gatukostnadsersättningar har från 
och med år 2015 skuldförts. Gatukostnadsersättning-
arna kommer att intäktsföras i samma takt som avskriv-
ningstiden för de utgifter som gatukostnadsersättning-
arna är avsedda att täcka. 

Det extra tillskottet i statsbidrag för merkostnader för 
flyktingmottagandet som erhölls år 2015 har i sin helhet 
periodiserats till år 2016. 

Skatteintäkter 

Årets redovisade skatteintäkter består av tre delar: 

Preliminära månatliga skatteinbetalningar 

Prognos över redovisningsårets slutavräkning 

Differens mellan slutlig taxering och redovisad skattein-
täkt för föregående redovisningsår 

Den preliminära slutavräkningen för 2016 har gjorts i 
enlighet med RKR:s rekommendation nr 4.2, vilket in-
nebär att det är SKL:s decemberprognos, cirkulär 16:65 
som använts. 

Kommunal fastighetsavgift 

Den kommunala fastighetsavgiften har tagits upp till 
det rekommenderade beloppet i SKL:s cirkulär 16:72. 

Leasingavtal 

Ale kommun leasar personbilar och datorer med en 
löptid på högst tre år. Kommunernas samtliga leasing-
avtal klassificeras som operationella och har inte tagits-
upp i balansräkningen utan redovisas som hyresavtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunkoncernen 

Redovisningen av kommunkoncernen 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 
sammanställda redovisningens resultat- och balansräk-
ning har inte konsoliderats. I kommunkoncernen ingår 
även räddningstjänstens verksamhet som fr.o.m. år 
2013 har flyttats från kommunal verksamhet till ett 
kommunalförbund, Bohus Räddningstjänstförbund 
(BORF), som delas med Kungälvs kommun. 

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden in-
nebär att kommunens bokförda värden på aktier i dot-
terbolagen eliminerats mot dotterbolagens egna kapital 
vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering inne-
bär att endast den ägda andelen av dotterföretagens till-
gångs- och skuldposter respektive intäkts- och kost-
nadsposter har tagits med. Interna mellanhavanden av 
väsentlig betydelse har eliminerats. Redovisningsprinci-
perna är inte helt enhetliga mellan kommunen och dot-
terbolagen. I den mån det varit möjligt har kommunens 
principer styrt. Någon anpassning av avskrivningsprin-
ciperna har t.ex. 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 tillgo-
dose behovet av information till VA-kollektivet att de 
avgifter som tas ut är riktiga. Ale kommun redovisar 
därför separat resultat- och balansräkning för VA-verk-
samheten för 2016. Den del av affärsverksamheternas 
resultat som avser taxekollektivet redovisas som förut-
betalda intäkter i kommunens balansräkning. 
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Ekonomisk sammanställning 

Resultaträkning 

Mkr Not Kommunen Kommunkoncernen 

  2015 2016 2015 2016 

Verksamhetens intäkter 1 369,2 420,7 521,1 569,4 
Återbäring avgifter AFA försäkring  10,9 - 10,9 - 
Verksamhetens kostnader 2 -1 749,9 -1 876,4 -1 836,4 -1 965,2 
Avskrivningar 3 -75,0 -79,1 -102,1 -105,9 

Verksamhetens nettokostnader  -1 444,8 -1 534,8 -1 406,5 -1 501,7 

Skatteintäkter 4 1 231,0 1 294,7 1 231,0 1 294,7 
Generella statsbidr o utjämn bidr 5 254,6 270,2 254,6 270,2 

Finansiella intäkter 6 4,2 3,0 2,6 2,9 

Finansiella kostnader 7 -3,8 -2,8 -14,6 -9,9 

Skattekostnad 8 - - -4,1 -4,3 

Resultat före extraordinära poster  41,2 30,3 63,0 51,9 

Extraordinära intäkter/kostnader  - - - - 

Årets resultat  41,2 30,3 63,0 51,9 

Nettokostnadsandel inkl finansnetto  97,2% 98,1%  

Kassaflödesanalys 

Mkr Kommunen Kommunkoncernen 

 2015 2016 2015 2016 

Den löpande verksamheten  

Årets resultat 41,2 30,3 63,0 51,9 

Justering för av- och nedskrivningar 75,0 79,1 102,1 105,9 
Justering för gjorda avsättningar 3,3 5,9 6,4 7,2 
Justering för realisationsvinster/förluster -18,8 -8,8 -19,9 -10,9 

Medel från verksamheten före förändring av rö-
relsekapitalet 

100,7 106,5 151,6 154,1 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -27,6 -36,2 -27,5 -34,7 
Ökn/minskn av förråd, varulager, pågående arbeten 46,1 14,6 45,5 14,6 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 32,5 17,0 38,5 12,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 151,7 101,9 208,1 146,0 

Investeringsverksamheten  

Investering i materiella anläggningstillgångar -286,9 -210,7 -353,5 -263,3 
Investering i immateriella anläggningstillgångar -8,2 -5,5 -8,2 -5,5 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1 6,9 44,9 8,0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2,3 - 2,3 - 
Investering i finansiella anläggningstillgångar -21,8 . -30,6 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -314,5 -209,3 -345,1 -260,8 

Finansieringsverksamheten  

Nyupptagna lån 155,0 135,0 155,0 135,0 
Amortering av skuld -45,0 -55,0 -72,9 -78,8 
Ökning/minskning av långfristiga skulder -0,8 17,0 -0,5 16,2 
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 1,6 1,3 -0,3 17,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 110,8 98,3 81,3 90,0 

Periodens kassaflöde -52,0 -9,1 -55,7 -24,8 

Likvida medel vid årets början 145,4 93,4 164,8 109,1 
Likvida medel vid årets slut 93,4 84,3 109,1 84,3 

Förändring likvida medel -52,0 -9,1 -55,7 -24,8 
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Balansräkning 

Mkr Not Kommunen Kommunkoncernen 

 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

Tillgångar  

Anläggningstillgångar  

Materiella/immateriella anläggningstill-
gångar 

 

- Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

9 1 149,6 1 265,2 1 920,7 2 030,1 

- Maskiner, fordon och inventarier 10 73,6 91,7 87,8 108,0 
- Immateriella anläggningstillgångar 10 9,9 12,1 9,9 12,1 
- Pågående ny- och ombyggnader  - - 14,1 45,0 
Finansiella anläggningstillgångar 11 55,4 54,1 45,8 28,2 

Summa anläggningstillgångar  1 288,5 1 423,1 2 078,3 2 223,4 

Omsättningstillgångar   

Exploateringsfastigheter 12 23,8 12,1 23,8 12,1 
Varulager VA  0,6 0,8 0,6 0,8 
Övriga kortfristiga fordringar 13 114,2 150,4 115,7 150,4 
Likvida medel 14 93,4 84,3 109,1 84,3 

Summa omsättningstillgångar 232,0 247,6 249,2 247,6 

Summa tillgångar  1 520,5 1 670,7 2 327,5 2 471,0 

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 15  

Årets resultat  41,2 30,3 63,0 51,9 
Resultatutjämningsreserv  100,0 100,0 100,0 100,0 
Övrigt eget kapital  675,7 716,9 974,9 1 037,9 

Summa eget kapital  816,9 847,2 1 137,9 1 189,8 

Avsättningar  

 

Avsättning för pensioner 16 92,2 98,5 93,5 100,2 
Avsättning för återställande av deponi  6,3 6,0 6,3 6,0 
Investeringsfond VA 17 3,7 3,6 3,7 3,6 
Uppskjuten skatt  - - 5,1 6,0 

Summa avsättningar  102,2 108,1 108,6 115,8 

Skulder   

Långfristiga skulder 18 259,8 356,8 716,2 788,6 
Kortfristiga skulder 19 341,6 358,6 364,8 376,8 

Summa skulder  601,4 715,4 1 081,0 1 165,4 

S:a eget kapital, avsättningar o skul-
der 

 1 520,5 1 670,7 2 327,5 2 471,0 

Ställda panter (fastighetsinteckningar)  - - - - 

Ansvars- och borgensförbindelser 20 447,4 423,4 3,5 3,2 

Jämkad mervärdesskatt, Ale arena av-
skrives under en 10-års period fr o m 
2008 

 1,2 0,8 1,2 0,8 

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
bland skulderna eller avsättningarna 
(inkl löneskatt) 

21 588,2 567,7 588,2 567,7 

Soliditet 53,7% 50,7% 48,9% 48,2% 
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Notförteckning 

Not 1 

Mkr Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Verksamhetens intäkter 2015 2016 2015 2016 

Försäljningsintäkter 16,6 17,9 16,6 17,9 

Taxor, avgifter och ersätt-
ningar. 

120,3 123,2 109,7 113,2 

Hyror och arrenden 30,7 31,1 194,3 190,4 

Bidrag 135,4 219,9 135,4 219,9 

Försäljning av verksamheter 
och konsulttjänster 

17,2 18,9 15,0 16,2 

Exploateringsintäkter 48,9 3,1 48,3 5,0 

Realisationsvinster 0,1 6,6 1,8 6,8 

 369,2 420,7 521,1 569,4 

Not 2 

Mkr Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Verksamhetens kostna-
der 

2015 2016 2015 2016 

Inköp anläggningar-/un-
derhållsmat. 

5,8 8,9 14,1 17,7 

Inköp vatten/el för distri-
bution 

7,1 8,6 7,1 8,6 

Bidrag och transfereringar 45,8 48,5 45,8 48,5 

Köp av verksamheter och 
entreprenader. 

368,9 405,9 342,5 379,5 

Personalkostnader * 1 065,9 1 163,5 1 105,1 1 204,4 

Lokal- och fastighetskost-
nader 

85,9 91,6 81,1 82,6 

Försäkringar, skatter och 
avgifter 

20,6 22,6 31,3 33,8 

Övriga verksamhetskost-
nader 

117,4 125,9 176,9 189,2 

Kostnad för sålda exploa-
teringar 

32,4 0,0 32,4 0,0 

Realisationsförluster 0,1 0,9 0,1 0,9 

 1 749,9 1 876,4 1 836,4 1 965,2 

Personalkostnader 

* Personalkostnader 2015 2016 Ökning i %

Löner och arvoden 753,7 818,7 (+8,6%) 

Sociala avgifter 226,5 253,1 (+11,7%) 

Pensionskostnader och 
löneskatt 

80,5 85,7 (+6,5%) 

Övriga personalkostnader 5,2 6,0 (+15,4%) 

 1 065,9 1 163,5 (+9,2%) 

Not 3 

Mkr Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Avskrivningar 2015 2016 2015 2016 

Byggnader och tekn. anläggn. 51,9 55,0 76,3 79,0 

Maskiner, fordon och inventa-
rier 

22,0 20,7 24,7 23,5 

Immateriella anläggningstillg. 1,1 3,4 1,1 3,4 

 75,0 79,1 102,1 105,9 

Not 4 

Mkr Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Skatteintäkter 2015 2016 2015 2016 

Prel. skatteinbet. under året 1 231,9 1 299,4 1 231,9 1 299,4 

Prognos slutavräkning 1,2 -5,9 1,2 -5,9 

Differens slutlig taxering och 
redov skatteintäkt föreg år 

-2,1 1,2 -2,1 1,2 

 1 231,0 1 294,7 1 231,0 1 294,7 

Not 5 

Mkr Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Generella statsbidrag/ 
utjämningsbidrag 

2015 2016 2015 2016 

Inkomstutjämning 194,8 210,7 194,8 210,7 

Bidrag för LSS-utjämning 15,1 4,4 15,1 4,4 

Kostnadsutjämning -7,0 -6,0 -7,0 -6,0 

Strukturbidrag 2,9 - 2,9 - 

Regleringsavgift -1,1 -1,0 -1,1 -1,0 

Generella bidrag* 2,1 12,9 2,1 12,9 

Fastighetsavgift 47,8 49,2 47,8 49,2 

 254,6 270,2 254,6 270,2 

* År 2015 avser 2,1 Mkr kompensation för höjda sociala avgifter 
för unga. År 2016 avser 6,3 Mkr ersättning för ökade kostnader 
för flyktingsituationen och 6,6 Mkr avser s.k. byggbonus. 

Not 6 

Mkr Kommunen 
Kommun-koncer-

nen 

Finansiella intäkter 2015 2016 2015 2016 

Ränteintäkter 0,3 0,2 0,3 0,2 

Utdelning 0,2 1,5 - 1,4 

Borgensprovision 1,4 1,3 - - 

Övriga finansiella intäkter * 2,3* - 2,3* 1,3** 

 4,2 3,0 2,6 2,9 

* Realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätter. 
** Realisationsvinst vid försäljning av bolag (Ale Exploatering 
AB). 
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Not 7 

Mkr Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Finansiella kostnader 2015 2016 2015 2016 

Räntekostnader -2,5 -1,7 -14,0 -9,3 

Aktiverade räntekostnader 0,2 0,0 0,9 0,5 

Ränta på pensionsskuld -1,5 -1,1 -1,5 -1,1 

 -3,8 -2,8 -14,6 -9,9 

Not 8 

Mkr Kommunen 
Kommun-
koncernen 

Skattekostnad 2015 2016 2015 2016 

Aktuell skatt - - -4,3 -3,1 

Uppskjuten skatt - - 0,2 -1,2 

 - - -4,1 -4,3 

 

Not 9 

Mark, byggnader och tekniska an-
läggningar, Mkr 

Markreserv 
Verksam-

hetsfastig-
heter 

Fastigheter 
för affärs-

verksamhet 

Publika fas-
tigheter 

Fastigheter 
för annan 

verksamhet 

Summa mark, byggnader 
och tekniska anläggningar 

Kommunen      2016 2015 

Anskaffningsvärde 

Ing ack anskaffningsvärde 66,4 1 306,3 195,5 251,6 1,2 1 821,0 1 500,8 

Årets investering 40,7 89,0 15,5 26,2 0,1 171,5 262,9 

Försäljning/utrangering - -5,9 - - - -5,9 -0,5 

Omklassificering - - - - - - 57,8 

Utg ack anskaffningsvärde 107,1 1 389,4 211,0 277,8 1,3 1 986,6 1 821,0 

Avskrivningar 

Ing ack avskrivningar 0,0 -512,2 -76,1 -83,0 -0,1 -671,4 -619,9 

Årets avskrivningar - -40,1 -3,6 -11,3 0,0 -55,0 -51,9 

Försäljning/utrangering - 5,0 - - - 5,0 0,4 

Omklassificering - - - - - - - 

Utg ack avskrivningar 0,0 -547,3 -79,7 -94,3 -0,1 -721,4 -671,4 

Ing planenligt restvärde 66,4 794,1 119,4 168,6 1,1 1 149,6 880,9 

Utg planenligt restvärde 107,1 842,1 131,3 183,5 1,2 1 265,2 1 149,6 

Kommunkoncernen 

Anskaffningsvärde 

Ing ack anskaffningsvärde 119,9 1 307,3 1 338,4 251,6 1,2 3 018,4 2 642,8 

Årets investering 42,3 89,0 28,8 26,2 0,1 186,4 324,9 

Försäljning/utrangering -0,2 -5,9 -1,1 - - -7,2 -44,1 

Omklassificering 3,7 3,7 94,8 

Utg ack anskaffningsvärde 162,0 1 390,4 1 369,8 277,8 1,3 3 201,3 3 018,4 

Avskrivningar 

Ing ack avskrivningar - -512,3 -502,3 -83,0 -0,1 -1 097,7 -1 022,4 

Årets avskrivningar - -40,1 -27,6 -11,3 0,0 -79,0 -76,3 

Försäljning/utrangering - 5,0 0,5 - - 5,5 1,0 

Omklassificering - - - -- - - 

Utg ack avskrivningar - -547,4 -529,4 -94,3 -0,1 -1 171,2 -1 097,7 

Ing planenligt restvärde 119,9 795,0 836,1 168,6 1,1 1 920,7 1 620,4 

Utg planenligt restvärde 162,0 843,0 840,4 183,5 1,2 2 030,1 1 920,7 
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Not 10 

Maskiner, fordon, och inventa-
rier, Mkr 

Maskiner Fordon 
Inventarier och 
byggn inventa-

rier 

Summa maskiner, fordon 
och inventarier 

Immateriella anlägg-
ningar/tillgångar 

Kommunen    2016 2015 2016 2015 

Anskaffningsvärde 

Ing ack anskaffningsvärde 1,8 26,8 184,5 213,1 207,2 11,5 3,3 

Årets investering 0,5 3,9 34,8 39,2 24,0 5,6 8,2 

Försäljning/utrangering - -1,0 -16,5 -17,5 -18,1 - - 

Omklassificering - - - - - - - 

Utg ack anskaffningsvärde 2,3 29,7 202,8 234,8 213,1 17,1 11,5 

Avskrivningar 

Ing ack avskrivningar -1,0 -20,1 -118,4 -139,5 -135,6 -1,6 -0,5 

Årets avskrivningar -0,3 -2,4 -18,0 -20,7 -22,0 -3,4 -1,1 

Försäljning/utrangering - 0,8 16,3 17,1 18,1 - - 

Omklassificering - - - - - - - 

Utg ack avskrivningar -1,3 -21,7 -120,1 -143,1 -139,5 -5,0 -1,6 

Ing planenligt restvärde 0,8 6,7 66,1 73,6 71,6 9,9 2,8 

Utg planenligt restvärde 1,0 8,0 82,7 91,7 73,6 12,1 9,9 

Kommunkoncernen 

Anskaffningsvärde 

Ing ack anskaffningsvärde 2,5 35,9 205,5 243,9 234,1 11,5 3,3 

Årets investering 0,5 4,5 39,2 44,2 28,6 5,6 8,2 

Försäljning/utrangering - -1,0 -18,1 -19,1 -18,8 - - 

Omklassificering - - - - - - - 

Utg ack anskaffningsvärde 3,0 39,4 226,6 269,0 243,9 17,1 11,5 

Avskrivningar 

Ing ack avskrivningar -1,3 -23,0 -131,8 -156,1 -150,2 -1,6 -0,5 

Årets avskrivningar -0,4 -3,2 -19,9 -23,5 -24,7 -3,4 -1,1 

Försäljning/utrangering - 0,8 17,9 18,7 18,8 - - 

Omklassificering - - - - - - - 

Utg ack avskrivningar -1,7 -25,4 -133,9 -161,0 -156,1 -5,0 -1,6 

Ing planenligt restvärde 1,2 12,9 73,7 87,8 83,9 9,9 2,8 

Utg planenligt restvärde 1,3 14,0 92,7 108,0 87,8 12,1 9,9 

        

Not 11 

Mkr Kommunen 
Kommun-
koncernen 

Finansiella anlägg-
ningstillgångar 

2015
1231 

2016
1231 

2015
1231 

2016
1231 

Aktier 26,4 26,4 0,9 0,9 

Andelar * 15,9 15,9 17,4 17,4 

Långfristiga fordringar 11,9 10,6 26,3 8,7 

Bostadsrätter 1,2 1,2 1,2 1,2 

 55,4 54,1 45,8 28,2 

 

Andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening ingår 
dels med 713 327 kronor som avser inbetalt andelskapital år 
1994, samt 13 774 972 kronor som avser inbetalt andelskap-
ital år 2015. Kommuninvest ekonomisk förening har dessu-
tom beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 
11 092 401 kronor för Ale kommun som ej finns med i ba-
lansräkningen. Ale kommuns totala andelskapital i Kommu-
ninvest ekonomisk förening uppgick 20161231 till 
25 580 700 kronor. 
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Not 12 

Mkr Kommunen 
Kommun-
koncernen 

Exploateringsfastig-
heter 

2015
1231 

2016
1231 

2015
1231 

2016
1231 

Bostadsområden 2,8 -10,2 2,8 -10,2 

Verksamhetsområden 23,5 23,7 23,5 23,7 

Vägprojektet "Bana Väg i 
Väst" 

-2,5 -1,4 -2,5 -1,4 

 23,8 12,1 23,8 12,1 

Not 13 

Mkr Kommunen 
Kommun-
koncernen 

Övriga kortfristiga ford-
ringar 

2015
1231 

2016
1231 

2015
1231 

2016
1231 

Kundfordringar 21,8 29,8 18,8 26,4 

Övriga fordringar 2,1 1,8 4,3 4,6 

Skattefordringar - - - 0,8 

Skattekonto 1,6 0,0 1,8 0,2 

Fordran mervärdeskatt 7,6 7,6 8,9 7,8 

Upplupna skatteintäkter 20,6 20,1 20,6 20,1 

Förutbet kostn/upplupna 
int 

60,5 91,1 61,3 90,5 

 114,2 150,4 115,7 150,4 

Not 14 

Mkr Kommunen 
Kommun-
koncernen 

Likvida medel 2015
1231 

2016
1231 

2015
1231 

2016
1231 

Bank * 93,1 84,2 108,8 84,2 

Plusgiro 0,3 0,1 0,3 0,1 

 93,4 84,3 109,1 84,3 

* - varav förmedl medel 0,1 0,1 0,1 0,1 

Beviljad checkkredit för koncernkontot är 30 Mkr. 

Koncernkontots saldo uppgår 2016-12-31 till 84,0 Mkr. 
Kommunens behållning av koncernkontot är 42,8 Mkr. 
AB Alebyggen har en behållning på 40,5 Mkr. 
Skå-dal 31:3 AB har en behållning på -0,1 Mkr. 
Ale Utveckling AB (vilande) har en behållning på 0,2 Mkr. 
En väg efter rätt Tanke AB har en behållning på 0,6 Mkr. 

Kreditinstitut är Swedbank AB.

Not 15 

Mkr Kommunen 
Kommunkoncer-

nen 

Eget kapital 2015
1231 

2016 
1231 

2015 
1231 

2016 
1231 

Ingående balans 775,7 *816,9 1 074,9 1 137,9 

Årets/periodens resultat 41,2 **30,3 63,0 51,9 

Utgående eget kapital 816,9 847,2 1 137,9 1 189,8 

* varav: 

107,9 Mkr är reserverade för framtida pensionskostnader 
   0,4 Mkr är reserverade för social investeringsfond 
   7,6 Mkr är reserverade för utvecklingsfond 
100,0 Mkr är reserverade för resultatutvecklingsreserv (RUR) 
** varav: 
   -0,4 Mkr har utnyttjats för social investeringsfond 

Not 16 

Mkr Kommunen 
Kommun-
koncernen 

Avsättning för pensioner 2015
1231 

2016
1231 

2015
1231 

2016
1231 

Förmånsbestämd ålderspension 71,1 75,2 72,2 76,6 

Beräknad ålderspension för för-
troendevalda 

1,6 3,1 1,6 3,1 

Avsatt till visstidspensioner 1,5 1,0 1,5 1,0 

Löneskatt 18,0 19,2 18,2 19,5 

 92,2 98,5 93,5 100,2 

Avser pensioner intjänade efter 1998, visstidspensioner samt 
AGF-KL vid omställningserbjudande. Pensioner intjänade 
före 1998 redovisas under ansvarsförbindelser, se not 21. 
Pensionsskulden har beräknats enligt KAP-KL och RIPS. 
Medlen används i verksamheten, s.k. återlåning. Överskotts-
fondens värde är 0,3 Mkr enligt värdebesked från KPA.
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forts not 16 Avsättning för pensioner 

Förmånsbestämd ålderspension 

Förmånsbestämd 
ålderspension 

Belopp i tkr 
exkl. löneskatt 

Belopp i tkr 
inkl. löneskatt 

Avsatt till pensioner 
per 2015-12-31 

71 149 88 410 

Ränteuppräkning 1 098 1 364 

Basbeloppsuppräk-
ning 

-285 -354 

Nya utbetalningar -2 137 -2 655 

Intjänad PA-KL 78 97 

Nyintjänad förmåns-
bestämd ålderspens-
ion 

5 000 6 213 

Nya efterlevande-
pensioner 

501 623 

Övrigt -206 -256 

Avsatt till pensioner 
per 2016-12-31 

75 199 93 442 

Fr o m 2003-04-01 antog ca 100 anställda en försäkringslös-
ning genom SPP. Kommunen har betalat premier till SPP 
fram till 2013-12-31. Fr o m 2014-01-01- har KPA övertagit 
försäkringen och kommunen betalar nu premier för denna 
försäkring till KPA. Pensionsförpliktelsen ingår inte i ovan 
angivna skuld. 

Ålderspension förtroendevalda 

Ålderspension förtroende-
valda 

Belopp i tkr 
exkl. lö-
neskatt 

Belopp i tkr 
inkl. löneskatt 

Avsatt till pensioner per 
2015-12-31 

1 596 1 983 

Justering ingående balans 100 124 

Ränteuppräkning 36 45 

Basbeloppsuppräkning -7 -9 

Nyintjänade PBF/PRF 1 289 1 602 

Nyintjänad OPF-KL 97 121 

Avsatt till pensioner per 
2016-12-31 

3 111 3 866 

Avsatt till visstidspensioner ÖK-SAP 

Avsatt till visstidspens-
ioner ÖK-SAP 

Belopp i tkr 
exkl. löneskatt 

Belopp i tkr 
inkl. löneskatt 

Avsatt till pensioner per 
2015-12-31 

1 453 1 805 

Ränteuppräkning 18 22 

Basbeloppsuppräkning -6 -7 

Utbetalning ÖK-SAP -522 -648 

Övrigt 6 7 

Avsatt till pensioner per 
2016-12-31 

949 1 179 

Not 17 

Mkr Kommunen 
Kommunkon-

cernen 

Investeringsfond VA 2015
1231 

2016
1231 

2015
1231 

2016
1231 

Ingående balans 3,8 3,7 3,8 3,7 

Avsättn för investering - - - - 

Avskrivn av investering -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Utgående balans 3,7 3,6 3,7 3,6 

Fonden upplöses i takt med avskrivning av investeringen. 

Not 18 

Mkr Kommunen 
Kommun-
koncernen 

Långfristiga skulder 2015
1231 

2016
1231 

2015
1231 

2016
1231 

Lån 230,0 310,0 654,8 710,0 

Skuld anslutningsav-
gifter VA 

16,2 27,2 16,2 27,2 

Skuld gatukostnads-
ersättning 

13,6 19,6 13,6 19,6 

Övriga långfristiga 
skulder 

- - 31,6 31,8 

 259,8 356,8 716,2 788,6 

 

Kommunens låneportfölj 2016-12-31 

Alla lån i Kommuninvest i Sverige AB 

Belopp i Mkr Återbetal-
ningsdag 

Ränta % 

 *50,0 2017-02-13 3 mån STIBOR + 0,34% 

 *25,0 2017-04-21 3 mån STIBOR + 0,26% 

 20,0 2017-06-12 3 mån STIBOR + 0,26% 

 30,0 2017-09-15 3 mån STIBOR + 0,50% 

 20,0 2017-09-25 2,33% 

 60,0 2018-04-12 3 mån STIBOR + 0,32% 

 *30,0 2019-05-28 3 mån STIBOR + 0,55% 

 *25,0 2019-09-17 0,22% 

 *50,0 2019-11-12 0,37% 

Summa 310,0   

Två lån på sammanlagt 55 Mkr har omsatts under året och 
två nya lån på sammanlagt 80 Mkr har tagits upp. 

* Lån på 180 Mkr har under året omvandlats till s.k. gröna 
lån. 

Genomsnittlig låneränta under året har varit 0,6%. 

Återstående lånetid:  > 6 mån = 215 Mkr 

Ale kommun aktiverar fr o m 2013-07-01 lånekostnader för 
aktiva exploateringsprojekt då extern upplåning skett. Under 
år 2016 har 0,01 Mkr aktiverats. AB Alebyggen aktiverar lå-
nekostnader under byggtiden då extern upplåning skett. Un-
der år 2016 har 0,5 Mkr aktiverats. 
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forts not 18 Långfristiga skulder 

Kommunens bolag och förbund Mkr 

AB Alebyggen har långfristiga skulder på 431,2 

Låneportföljens sammansättning 2016-12-31: 

Lån med rörlig ränta alt. återstående räntebind-
ningstid inom 1 år: 

154,5 

Lån med räntebindningstid inom 2 år: 74,2 

Lån med räntebindningstid inom 3 år: 104,3 

Lån med räntebindningstid med 4 år eller fler: 87,5 

Räntefri skuld till ek. för. Kooperativ hyresrätt: 30,2 

Övrig långfristig skuld: 1,0 

Amortering inom 1 år uppgår till -20,5 

AB Alebyggens dotterbolag Skå-dal 31:3 AB har 
långfristiga skulder till AB Alebyggen på 
13,4 Mkr, vilka har eliminerats pga koncernin-
terna poster. 

Bohus räddningstjänstförbund (BORF) har lång-
fristiga skulder på 11,1 Mkr. Ale kommuns andel 
(40 %) är 4,4 Mkr, varav 3,8 Mkr har eliminerats 
pga koncerninterna poster. 

0,6 

Kommunkoncernens övriga bolag har inga lång-
fristiga skulder per 2016-12-31. 

 

Not 19 

Mkr Kommunen 
Kommun-
koncernen 

Kortfristiga skulder 2015
1231 

2016
1231 

2015
1231 

2016
1231 

Leverantörsskulder 63,4 82,5 72,8 98,4 

Personalens skatter 16,0 19,3 16,6 19,6 

Uppl pens kostn ind del 44,1 47,6 44,7 48,2 

Semester- o ö-tidsskuld 70,0 74,3 71,9 76,0 

Upplupna löner 12,9 12,8 13,6 13,4 

Upplupna arbetsgivaravg 20,8 22,7 21,9 23,6 

Förutbet int fr VA 2,7 7,3 2,7 7,3 

Förutbet int fr Renhålln 4,6 6,4 4,6 6,4 

Saldo koncernkonto  

- AB Alebyggen 33,0 40,5 - - 

- Skå-dal 31:3 0,0 -0,1 - - 

- Ale Utveckling AB 0,2 0,2 - - 

- En väg efter rätt Tanke 
AB 

0,1 0,6 - - 

Skuld mervärdeskatt - - 0,7 0,5 

Skatteskulder - - 0,6 - 

Uppl kostn/förutbet int 71,5 41,1 91,2 57,0 

Övriga kortfristiga skulder 2,3 3,4 23,5 26,4 

 341,6 358,6 364,8 376,8 

Not 20 

Mkr Kommunen 
Kommunkon-
cernen 

Ansvars- och borgensför-
bindelser 

2015
1231 

2016
1231 

2015
1231 

2016
1231 

AB Alebyggen 444,2 420,5 - - 

Renova AB 1,2 1,1 1,2 1,1 

GRYAAB 0,0 0,0 0,0 0,0 

Föreningar med flera 1,4 1,3 1,4 1,3 

Förlustansvar egna hem 0,6 0,5 0,6 0,5 

FASTIGO - - 0,3 0,3 

 447,4 423,4 3,5 3,2 

 

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 286 
kommuner och landsting/regioner som per 2016-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbin-
delse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhål-
lande till storleken på de medel som respektive medlemskom-
mun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
till storleken på medlemskommunernas respektive insatskap-
ital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ale kom-
muns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och to-
tala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Ale kommuns an-
del av de totala förpliktelserna uppgick till 1 008 127 978 kro-
nor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 986 066 
392 kronor. 

Ale kommun hade 2016-12-31 en kreditlimit hos Nordea 
på 20 Mkr för leasing av personbilar varav 17,6 Mkr har ut-
nyttjats 
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Not 21 

Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulder eller avsättningar 

Belopp i tkr 
exkl. löneskatt 

Belopp i tkr 
inkl. löneskatt 

Ansvarsförbindelse enligt ordinarie be-
räkning KPA per 2015-12-31 

472 273 586 846 

Försäkring IPR -2 940 -3 653 

Ränteuppräkning 4 966 6 171 

Basbeloppsuppräkning 1 424 1 769 

Gamla utbetalningar -21 572 -26 805 

Övrigt 1 495 1 858 

Ansvarsförbindelse enligt ordinarie 
beräkning KPA per 2016-12-31 

455 646 566 186 

 

Ansvarsförbindelse enligt särskild 
beräkning KPA för förtroendevalda 

  

Ansvarsförbindelse per 2015-12-31 1 056 1 312 

Ränteuppräkning 17 21 

Basbeloppsuppräkning -4 -5 

Nyintjänade 153 190 

Ansvarsförbindelse per 2016-12-31 1 222 1 518 

  

TOTALT 456 868 567 704 
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Driftsammanställning, kommunen 

Tkr 
Bokslut 

netto 2014 
Bokslut 

netto 2015 
Brutto-

kostnader 
2016 

Intäkter 
2016 

Bokslut 
netto 2016 

Budget 
2016 

Budgetav-
vikelse 

2016 

Verksamhet        

Utbildningsnämnd 687 130 735 207 1 049 953 283 098 766 855 763 281 -3 574 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd 463 775 471 843 773 727 285 374 488 353 486 069 -2 284 

Kultur- och fritidsnämnd 71 686 74 363 82 412 4 203 78 209 78 222 13 

Kommunstyrelsen 64 649 133 213 485 934 334 948 150 986 151 053 67 

Samhällsbyggnadsnämnd, skatte- o intern-
fin 

48 011 49 208 72 228 26 475 45 753 49 274 3 521 

Samhällsbyggnadsnämnd affärsverksam-
het 

-37 -46 77 257 77 451 -194 0 194 

Överförmyndarnämnd 2 229 2 064 4 670 2 389 2 281 2 053 -228 

Valnämnd 1 098 11 3 - 3 0 -3 

Revisorer 902 983 1 049 57 992 1 100 108 

Jävsnämnd/fastighetsnämnd 12 13 9 - 9 160 151 

Strategisk satsning 4 175 3 050 2 574 - 2 574 3 928 1 354 

Extra kostnader flyktingsituationen - - 4 728 - 4 728 6 339 1 611 

Räddningstjänsten (ingår i KS fr 2015) 25 314 - - - - - - 

Särskilda insatser 3 970 - - - - - - 

Riktade uppdrag (ingår i KS fr 2015) 1 260 - - - - - - 

Arbetsmarknadsåtgärder 2 000 - - - - - - 

Färdtjänst (ingår i KS fr 2015) 2 345 - - - - - - 

Kollektivtrafik (ingår i KS fr 2015) 3 628 - - - - - - 

Återbäring AFA försäkringar - -10 875 - - - - - 

Finansreserv - - - - - 6 060 6 060 

Pensionsutbetalningar m.m. 20 773 19 917 27 487 - 27 487 28 000 513 

Övriga kostnader/intäkter -2 266 -17 360 1 457 11 468 -10 011 0 10 011 

Social investeringsfond 3 013 4 955 1 294 - 1 294 0 -1 294 

Utvecklingsfond 6 386 4 512 - - - - - 

Verksamhetens kostnader 1 410 053 1 471 058 2 584 782 1 025 463 1 559 319 1 575 539 16 220 

Resultaträkning 

Tkr 
Bokslut 

netto 2014 
Bokslut 

netto 2015 

Brutto-
kostnader 

2016 

Intäkter 
2016 

Bokslut 
netto 2016 

Budget 
2016 

Budgetav-
vikelse 

2016 mot 
budget 

Verksamhetens kostnader 1 410 053 1 471 058 2 584 782 1 025 463 1 559 319 1 575 539 16 220 

Avgår kapitalkostnader -94 105 -101 225 -103 633 - -103 633 -114 600 -10 967 

Avskrivningar 76 642 74 983 79 147 - 79 147 87 500 8 353 

Verksamhetens nettokostnader 1 392 590 1 444 816 2 560 296 1 025 463 1 534 833 1 548 439 13 606 

Skatteintäkter/GSB 1 425 892 1 485 535  1 564 943 1 560 839 4 104 

Finansiella intäkter 4 907 4 248  3 047 3 000 47 

Finansiella kostnader -2 411 -3 817  -2 801 -11 000 8 199 

Årets resultat 35 798 41 150  30 357 4 400 25 957 

Nettokostnadsandel 97,5% 97,2%  98,1% 99,7% 
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Investeringssammanställning, kommunen 

Tkr 
Budget 
utgifter 

Utgifter Inkomster Netto Avvikelse 

Datorer, inventarier o dyl 

IT-investeringar 9 000 14 481 14 481 -5 481 
Kommunstyrelsen 5 412 3 089 3 089 2 323 
Samhällsbyggnadsnämnden 0 581 581 -581 
Utbildningsnämnden 25 000 18 311 18 311 6 689 
Kultur- och fritidsnämnden 7 550 2 199 2 199 5 351 
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2 531 2 115 2 115 416 

Idrottsanläggningar 

Åtgärder vid Jennylund 31 161 1 854 1 854 29 307 
Konstgräsplaner 6 820 7 210 -400 6 810 10 
Näridrottsplatser 1 627 499 499 1 128 

Park, gata och väg mm 

Infrastrukturinvesteringar 14 225 12 299 -1 462 10 837 3 388 
Utbyte gatubelysning 5 000 5 601 5 601 -601 
GC-bro Hålldammsbäcken 4 800 0 0 4 800 
Belysning GC Starrkärrsvägen 2 000 44 44 1 956 
Utbyte belysning Skepplanda elljusspår 100 244 244 -144 
Fordonsbyte parkenheten 0 1 314 1 314 -1 314 
Övrigt 0 254 254 -254 

Skolor och förskolor 

Ny- och ombyggnad skolor och förskolor 127 500 68 927 68 927 58 573 
Ombyggnad ventilation skolor/förskolor 3 700 3 612 3 612 88 
Uppgradering av reglersystem 1 000 991 991 9 
Energibesparande åtgärder 500 505 505 -5 
Upprustning skolgårdar 900 396 396 504 
Arbetsmiljöåtgärder 200 146 146 54 

VA och renhållning 

VA nämndanslag 14 080 4 921 4 921 9 159 
Grönnäs-Älvängen överföringsledning 9 500 4 952 4 952 4 548 
VA-sanering/-investering/-reinvestering 8 935 6 553 6 553 2 382 
Fordonsbyte Renhållning 1 600 1 700 1 700 -100 
Renhållning nämndanslag 1 400 678 678 722 
Miljöcontainer Renhållning 50 74 74 -24 

Markreserv 41 475 41 475 

Utby 2:29 m fl 38 321 38 321 -38 321 
Starrkärr 15:1 3 145 -538 2 607 -2 607 
Övriga 115 -335 -220 220 

Övriga investeringsobjekt 

Fastighet årsanslag/fastighetsunderhåll 16 490 7 988 7 988 8 502 
Centrumutveckling 5 000 1 437 1 437 3 563 
Nytt boende Funktionsnedsättning 6 025 258 258 5 767 
Upprustning Älvängens kulturhus 3 000 3 070 3 070 -70 
Nytt äldreboende Älvängen 2 000 411 411 1 589 
Skjutbana Surte åtgärder markförbättring 1 000 0 0 1 000 
Myndighetskrav 500 199 199 301 
Övrigt 1 015 524 524 491 

Summa investeringar 361 096 219 018 -2 735 216 283 144 813 
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Exploateringsredovisning, kommunen 

Tkr 
Netto före 

2016 
Inkomster 

2016 
Utgifter 

2016 
Resultat 

2016 
Netto 

20161231 

Bostadsområden      

Lärkås/Keilers Damm -1 372 18 -1 354 

Kronogården -2 741 -29 301 2 944 -29 098 

Kronogården, överfört till gata/VA 13 623 13 623 

Älvängen Svenstorp -859 -859 

Älvängen centrum 3 117 -250 127 2 994 

Furulund -71 -418 418 71 0 

Gustavas plats, Älvängen 3 567 240 3 807 

Surte fd brandstation 576 -24 3 555 

Surte 1:75 mfl -1 880 1 1 879 0 

Kärrvägen 657 -100 410 967 

Ale Skårdal 62:22 -242 -1 690 1 000 -932 

Övr expl. områden för bostäder 130 -79 68 119 

Summa bostadsområden 2 762 -20 119 4 229 2 950 -10 178 

Verksamhetsområden 

Stora Vikens verksamhetsområde 5 492 5 492 

Älvängens norra verksamhetsområde 174 -113 515 576 

Skepplanda industriområde 4 644 -18 4 626 

Osbackens verksamhetsområde 3 075 3 075 

Häljereds verksamhetsområde 9 556 -779 359 9 136 

Verksamhetsmark, Surte 755 -119 113 749 

Övriga expl. områden för verksamhet -138 -124 189 115 42 

Summa verksamhetsområden 23 558 -1 153 1 176 115 23 696 

Vägprojekt Bana Väg i Väst -2 547 -19 1 169 31 -1 366 

TOTALT 23 773 -21 291 6 574 3 096 12 152 
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Pensionsredovisning enligt fullfondsmodell 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensioner 
redovisas enligt blandmodellen. Det innebär att huvud-
delen av kommunens pensionsförpliktelser inte ingår i 
de ordinarie finansiella rapporterna. Som en komplette-
rande information redovisas här en mer rättvisande bild 
av resultat och ställning. 

Lagen om kommunal redovisning anger ett tydligt un-
dantag i form av att förpliktelsen att betala ut pensions-
förmåner som intjänats före 1998 inte ska tas upp som 
skuld eller avsättning utan redovisas först vid utbetal-
ningen. Kommunerna har idag kostnader för pensioner 
för såväl tidigare som nuvarande anställda. 

Den redovisade bild som lämnas enligt blandmodellen 
blir svårtolkad. I bedömningen av hur storleken på re-
sultatnivån påverkar utvecklingen måste andra faktorer 
beaktas än vad som framgår av ordinarie nyckeltal. Det 
är idag ett pedagogiskt problem att den ekonomiska 
ställningen ser bättre ut än vad den är. 

Under 2010 och de närmast följande åren rådde ovan-
liga förhållanden avseende pensionsskulden. Bakgrun-
den är en negativ basbeloppsutveckling samt samord-
ningen med det allmänna pensionssystemet. 2011 och 
2013 sänktes även diskonteringsräntan, vilket kraftigt 
påverkade skulden. Dessa faktorer innebar att skulden 
utvecklades mycket ryckigt. I övrigt antas nu ansvars-
förbindelsen för pensioner intjänade före 1998 ha nått 
sin kulmen. 

Nedan finns en jämförelse mellan blandmodellen och 
fullfondsmodellen. I och med att ansvarsförbindelsen 
nu nått sin kulmen och börjat minska ger fullfondsmo-
dellen en positiv resultatpåverkan med 20,5 Mkr. På ba-
lansräkningen syns den stora skillnaden mellan mo-
dellerna på soliditeten. Soliditeten i blandmodellen upp-
går till 50,7 % medan soliditeten i fullfondsmodellen 
endast är 16,7 %. 

 

Resultaträkning 

Mkr Not 
Blandmodell 

kommunen 

Fullfondsmodell 

kommunen 

  2015 2016 2015 2016 

Verksamhetens intäkter 1 369,2 420,7 369,2 420,7 

Återbäring avgifter AFA försäkring  10,9 10,9  

Verksamhetens kostnader 2 -1 749,9 -1 876,4 -1 714,2 -1 849,5 

Avskrivningar 3 -75,0 -79,1 -75,0 -79,1 

Verksamhetens nettokostnader  -1 444,8 -1 534,8 -1 409,1 -1 507,9 

Skatteintäkter 4 1 231,0 1 294,7 1 231,0 1 294,7 

Generella statsbidrag o utjämn bidr 5 254,6 270,2 254,6 270,2 

Finansiella intäkter 6 4,2 3,0 4,2 3,0 

Finansiella kostnader 7 -3,8 -2,8 -14,8 -9,2 

Skattekostnad 8 - - - - 

Resultat före extraordinära poster  41,2 30,3 65,9 50,8 

Extraordinära intäkter/kostnader  - - - - 

Årets resultat  41,2 30,3 65,9 50,8 

Nettokostnadsandel  97,2 % 98,1% 95,6 % 96,8% 
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Balansräkning 

Mkr Not Blandmodell kommunen 
Fullfondsmodellen 

 kommunen 

  20151231 20161231 20151231 20161231 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Materiella/immateriella anläggningstill-
gångar 

     

- Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

9 1 149,6 1 265,2 1 149,6 1 265,2 

- Maskiner, fordon och inventarier 10 73,6 91,7 73,6 91,7 
- Immateriella anläggningstillgångar 10 9,9 12,1 9,9 12,1 
- Pågående ny- och ombyggnader  - - - - 
Finansiella anläggningstillgångar 11 55,4 54,1 55,4 54,1 

Summa anläggningstillgångar  1 288,5 1 423,1 1 288,5 1 423,1 

Omsättningstillgångar    

Exploateringsfastigheter 12 23,8 12,1 23,8 12,1 
Varulager VA  0,6 0,8 0,6 0,8 
Övriga kortfristiga fordringar 13 114,2 150,4 114,2 150,4 
Likvida medel 14 93,4 84,3 93,4 84,3 

Summa omsättningstillgångar  232,0 247,6 232,0 247,6 

Summa tillgångar  1 520,5 1 670,7 1 520,5 1 670,7 

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 15   

Årets resultat  41,2 30,3 65,9 50,8 
Resultatutjämningsreserv  100,0 100,0 - - 
Övrigt eget kapital  675,7 716,9 162,8 228,7 

Summa eget kapital  816,9 847,2 228,7 279,5 

Avsättningar    

Avsättning för pensioner 16 92,2 98,5 92,2 98,5 
Avsättning för pensioner intjänade före 
1998 m m 

 - - 588,2 567,7 

Avsättning för återställande av deponi  6,3 6,0 6,3 6,0 
Investeringsfond VA 17 3,7 3,6 3,7 3,6 
Uppskjuten skatt  - - - - 

Summa avsättningar  102,2 108,1 690,4 675,8 

Skulder    

Långfristiga slulder 18 259,8 356,8 259,8 356,8 
Kortfristiga skulder 19 341,6 358,6 341,6 358,6 

Summa skulder  601,4 715,4 601,4 715,4 

S:a eget kapital, avsättningar o skul-
der 

 1 520,5 1 670,7 1 520,5 1 670,7 

Ställda panter (fastighetsinteckningar)  - - - - 

Ansvars- och borgensförbindelser 20 447,4 423,4 447,4 423,4 

Jämkad mervärdesskatt, Ale arena av-
skrives under en 10-års period fr o m 
2008 

 1,2 0,8 1,2 0,8 

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
bland skulder eller avsättningar (inkl lö-
neskatt) 

21 588,2 567,7 - - 

Soliditet  53,7 % 50,7% 15,0 % 16,7% 

Årsredovisning 2016 Ale kommun 47



   

 
 
 

Personalanalys Ale kommun 

Sammanfattning 

De viktigaste personalfrågorna 2016 har varit införan-
det av nytt HR system, den ökande konkurrensen om 
medarbetare samt arbetet med kulturmätningen inom 
kommunen. 

Nytt HR system 
I slutet på 2015 byttes det gamla systemet HR Plus från 
1990-talet ut mot ett modernt HR-system Personec. 
Detta har inte varit smärtfritt och ett antal aspekter är 
ännu inte helt lösta. Konsekvensen är att det är av be-
gränsat värde att jämföra HR siffror bakåt eftersom de 
två system inte använder exakt samma beräkningsgrun-
der när utdata tas fram. Det nya systemet är fullt ut an-
passat till gällande regelverk vilket innebär att medarbe-
tare och chefer ges ett bättre stöd att göra rätt från bör-
jan. Detta har också lett till att brister i hantering av ett 
antal HR frågor identifierats. Det nya systemet innebär 
också att Ale nu använder samma beräkningsgrunder 
som övriga GR kommuner, vilket ger bättre möjligheter 
till jämförelser. 

Konkurrens om medarbetare 
Viktiga yrkesgrupper där konkurrensen är hård är in-
genjörer, arkitekter, byggprojektledare, lärare inom 
vissa inriktningar, förskollärare, socionomer, underskö-
terskor och HR-specialister. Det är också brist på ledare 
med längre erfarenhet vilket innebär att många chefsre-
kryteringar leder till att tjänsterna besätts med chefer 
med liten eller ingen erfarenhet. Bristen beror på att an-
talet tillgängliga individer med olika kompetenser inte 
räcker till för offentliga verksamheters och näringslivets 
behov. 

I det fortsatta arbetet är det därför viktigt att hitta nya 
former att bemanna kommunens verksamheter. Det 
räcker inte att Ale kommun löser detta lokalt, då bra 
egna interna lösningar kommer att kullkastas om det ex-
terna trycket att rekrytera vår personal fortsätter. 

Det är också viktigt att alla möjligheter att vara en at-
traktiv arbetsgivare används. Löneperspektivet måste 
kombineras med möjlighet till pensionsväxling, bredare 
synsätt på semester villkoren och en rad andra villkor 
som påverkar den enskildes syn på kommunen som ar-
betsgivare. Vår organisationskultur är också en betydel-
sefull faktor som behöver utvecklas. 

Kultur 
En fråga som efterhand blir allt viktigare är rollfördel-
ningen mellan olika ansvar. Detta gäller dels inom för-
valtningen men också mellan politik och förvaltning. 
Allt för många i organisationen är fokuserade på admi-
nistrativa och operativa arbetsuppgifter, eller i sämsta 

fall att "släcka bränder". Konsekvensen blir oklarhet 
vem som äger en specifik fråga och det medför som en 
konsekvens bristande eller utebliven leverans. Vi avstår 
ofta från att diskutera maktfrågan. I en stor organisation 
med cirka 3000 medarbetare, 300 politiker och snart 
30 000 invånare som använder våra tjänster är det vik-
tigt att det är klart vem som gör vad och hur ansvar kan 
utkrävas. I kulturmätningen som genomfördes 2016 
framgår det att förvirring, kortsiktighet och skylla på 
varandra är mångas bild av hur kommunen på helhets-
nivå fungerar. Önskan är istället att de främsta värde-
ringarna ska vara att ta ansvar för kommande generat-
ioner, långsiktighet, arbetstillfällen och ekonomisk sta-
bilitet. 

Analysen av kulturmätningen pekar på behovet att ut-
veckla nedanstående punkter i Ale kommun. De fem 
första kan sammanfattas som värderingsledning medan 
de tre sista är mer strukturella. 

 Visionen och våra värderingar - Behöver kopplas 
ihop med det dagliga arbetet. Detta görs genom att 
varumärkesfrågorna och kulturfrågorna finns med 
på alla nivåer i organisationen och att man också for-
mulerar aktiviteter för att utveckla frågorna lokalt. 

 Värderingsbaserat ledarskap - Varje ledare behöver 
vara en förebild och agera och beslut i enlighet med 
vision och värderingar. Man måste leva visionen. 

 Att kontinuerligt följa upp kulturen - Kultur arbetet 
måste följas upp på samma ambitiösa sätt som eko-
nomin. Det ska leda till en kontinuerlig dialog om 
kulturfrågor. 

 Skapa Vi-känsla - Ritualer, symboler och handlingar 
som skapar ett Ale - Vi bidrar till identifikation och 
nöjdhet. Ett större vi innebär också en ökad tolerans 
för att ta sig an svåra frågor tillsammans istället för 
att försöka skjuta över problem på andra. 

 Verksamhetskritiska processer - HR och kommuni-
kationsprocesserna måste stödja det värderingsle-
dande perspektivet. 

 Röd tråd i styrningen - Samtliga styrdokument 
måste kunna kopplas till varandra och tydligt visa ett 
det är långsiktiga och att de hänger ihop. 

 Göra medarbetarna delaktiga - Den viktigaste en-
skilda faktorn utifrån medarbetarnas perspektiv är 
att de vill vara delaktiga och få utlopp för sin kreati-
vitet. Det finns ingen brist på engagemang men man 
uppfattar inte att det efterfrågas i de frågor där man 
vill vara delaktiga. 
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Kommunens anställda 

Under 2016 har omsättningen av medarbetare ökat. 
Detta beror bland annat på att konkurrensen på arbets-
marknaden om fler professionsgrupper är mycket stor. 
Omsättningen av medarbetare, bland annat inom 
OAN:s område, har inneburit större behov av konsul-
ter. Tillsammans med att flyktingkrisen under hösten 
2015 krävde större resurser, jämfört med 2016 innebär 
detta att antalet årsarbetare 2016 har minskat något, -
35,0. Den ökade omsättningen av medarbetare har 
också inneburit ett större behov av månadsanställda vi-
karier. 

Den största interna förändringen är bildandet av intern-
service vilket medfört att medarbetare har överförts 
från framförallt utbildnings-, arbete trygghet och om-
sorgs- samt samhällsbyggnadsnämnden till kommun-
styrelsen. Detta är den dominerande orsaken till att 
kommunstyrelsen har ökat med 168,53 årsarbetare. I 
övrigt har verksamhetsjusteringar skett i relation till 
målgruppsförändringar, flyktingmottagandet samt 
nämndernas ekonomiska ramar. 

 

Antal anställda 2014 2015 2016 

Antal tillsvidareanställda, 1 887 1 979 2 001 

-varav kvinnor i % 83,25 83,2 82,0 

-varav män i % 16,75 16,8 18,0 

Antal heltidsanställda 1 435 1 527 1 573 

Antal deltidsanställda 451 452 428 

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 227 211 315 

Antal arbetade timmar (timanställda) 384 468 382 014 411 948 

-varav kvinnor 315 261 312 812 

-varav män 69 207 99 136 

*Årsarbetare 

-månadsavlönade 1 737,58 1 779,44 1 733,00 

-timavlönade 206,88 196,78 208,15 

Totalt 1 944,46 1 976,22 1 941,15 

*Årsarbetarbegreppet har förändrats vid övergången till nytt personalsystem. Siffrorna för 2015 och 2016 är därför inte jämförbara. 

Personalförändringar 

Personalförändringar 2016    

Årsarbetare per 
sektor 

Månadsavlönade Timavlönade Summa Förändring 

Kommunstyrelsen 249,50 20,50 270,00 168,53 

Samhällsbyggnad 88,80 3,30 92,10 -14,73 

Arbete, trygghet och 
omsorg 

578,90 126,10 705,00 -40,19 

Utbildning, kultur och 
fritid 

813,70 58,25 871,95 -150,78 

Övriga 2,10  2,10 2,10 

Summa 1 733,00 208,15 1 941,15 -35,07 

KS inkl intraservice 
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Sysselsättningsgrad 

Sysselsättningsgraden har ökat med 1 % till 95,5 %. Ök-
ningen är något större bland kvinnor jämfört med män. 

Sysselsättningsgrad 2014 2015 2016 

Tillsvidareanställda 94,1 94,5 95,5 

-varav kvinnor 93,3 93,8 94,9 

-varav män 97,8 97,3 98,3 

Kön- och åldersfördelning 

Kön- och åldersföränd-
ring 

2014 2015 2016 

Andelen kvinnor/män 
i % av månadsanställda 

 

-andel kvinnor i % 82,0 81,7 81,6 

-andel män i % 18,0 18,3 18,4 

Genomsnittlig ålder må-
nadsanställda 

44,4 44,6 44,9 

-enbart kvinnor 44,5 44,7 45,1 

-enbart män 43,9 44,0 44,2 

Åldersfördelning må-
nadsanställda 

 

29 år och yngre 256 272 358 

30-49 år 1 029 1 075 1 119 

50 år och äldre 828 843 839 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro i 
procent 

2014 2015 2016 

Korttidsfrånvaro 
1-14 dagar (i re-
lation till ordina-
rie arbetstid) 

3,1 2,3 2,8 

Sjukfrånvaro to-
talt, enbart tillsvi-
dareanställda 

7,8 8,2 7,0 

-varav sjukfrån-
varo tillsvidare-
anställda kvinnor 

8,7 9,1 7,4 

-varav sjukfrån-
varo tillsvidare-
anställda män 

4,3 4,1 5,3 

Sjukfrånvaro to-
talt samtliga an-
ställda (enl. fast-
ställd definition) 

6,9 7,8 6,8 

Sjukfrånvaro 
dag 1-14 

42,8 29,3 44,9 

Dag 15-59 17,5 13,6 13,7 

Dag 60 och där-
över 

39,7 56,9 41,4 

 

Sjukfrånvaron har minskat till 2014 års nivåer. Framför-
allt ses en positiv utveckling inom utbildningssektorn 
samt inom omsorgerna. Även samhällsbyggnad har en 
positiv utveckling. Förändringarna har minst två delför-
klaringar. Överflyttningen av internservice som har 
sjuktal över snittet bidrar till minskningen, men det är 
också en reell minskning totalt. 

 

 

Framförallt är det de långa sjukskrivningarna som mins-
kat. Sannolika förklaringar är att det riktade arbete som 
gjorts med de enheter som haft de största sjuktalen gett 
effekt samt att den ökade rörligheten bidragit till att 
medarbetare med långa sjukskrivningar där den psyko-
sociala arbetsmiljön varit orsaken eller en delorsak har 
slutat sina anställningar. 

 

Rekrytering och personalavgångar 

Antalet medarbetare som slutat sin anställning i Ale har 
ökat. Inom många yrken finns det inte tillräckligt med 
utbildad arbetskraft med rätt kompetens. Detta medför 
att både offentliga och privata aktörer konkurrerar allt 
hårdare om samma individer. Förutom att omsätt-
ningen bland medarbetarna ökar leder detta också till 
en ökad löneglidning som på sikt kommer att öka kom-
munens kostnader. 

Viktiga yrkesgrupper där konkurrensen är hård är in-
genjörer, arkitekter, byggprojektledare, lärare inom 
vissa inriktningar, förskollärare, socionomer, underskö-
terskor och HR-specialister. Det är också brist på ledare 
med längre erfarenhet vilket innebär att många chefsre-
kryteringar leder till att tjänsterna besätts med chefer 
med liten eller ingen erfarenhet. 

Viktiga omvärldsfaktorer som påverkar oss är sats-
ningen på det Västsvenska paketet som innebär att alla 
yrkeskategorier inom byggbranschen är bristyrken i reg-
ionen. Satsningarna på löneutvecklingen i skolan, med 
förste lärare och lärarlönelyft, har lett till en lönespiral 
som genererar en ökad omsättning av personalen på alla 
nivåer inom utbildningssektorn. 

Rekryteringar och 
personalavgångar 
(tillsvidareanställda) 

2014 2015 2016 

Antal kommuninterna 
rekryteringar 

94 102 127 

Antal externa rekryte-
ringar 

105 150 204 

Antal personalavgångar 215 185 279 

varav pensionsav-
gångar 

62 43 42 

Genomsnittlig pens-
ionsålder 

64,0 63,9 64,1 
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Personalkostnader 

Personalkostnaderna har ökat med nästan 98 Mkr mel-
lan 2015 till 2016. Andelen av totala kostnader är fort-
farande samma 60 %. Huvudsakligen förklaras skillna-
derna av lönerevision, löneglidning, den statliga sats-
ningen inom skolan samt ökade kostnader i anslutning 
till mottagandet av nyanlända i landet. 

Den allt hårdare konkurrensen om arbetskraften kom-
mer också framgent att löneglidningen kommer att ligga 
på nivåer som vi inte har varit vana vid tidigare.  

Den kraftiga ökningen av personalkostnad per årsarbe-
tare förklaras dels av de kraftig ökade personalkostna-
derna men en bidragande orsak är också det förändrade 
årsarbetarbegreppet. 

 2014 2015 2016 

Årsarbetare 1 944 1 976 1 941 

Personalkost-
nader, Mkr 

989,0 1 065,9 1 163,5 

Personalkost-
nader per års-
arbetare, kr 

508 745 539 423 599 433 

Personalkostnader per nämnd 

Personalkostnader 
per nämnd 2016, Mkr 

Personal-
kostnader 

Totala 
kostna-

der 

Procent-
andel 

Kommunstyrelsen 159,1 498,5 32 % 

Kultur och fritid 28,4 83,0 34 % 

Omsorg och arbets-
marknad 

437,8 707,8 62 % 

Samhällsbyggnad 58,8 147,9 40 % 

Utbildning 474,4 872,6 54 % 

Övrigt 5,0 7,3 68 % 

Totalt 1 163,5 1 955,3 60 % 

Nämndernas totala kostnader har minskats med interna kostnader med undantag för 
kommunstyrelsen. I totalbeloppet har samtliga interna elimineringar gjorts och avskriv-
ningskostnader och finansiella nettokostnader lagts till. 
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Miljöredovisning 

Miljöredovisning 2016 

Kommunen har ett stort ansvar att bygga ett långsiktigt 
hållbart samhälle, att förvalta och värna miljön och för-
bruka mindre ändliga resurser. Följande målområden är 
hämtade ur energi- och klimatplanen, mötes- och rese-
policyn, prioriterade mål från kommunfullmäktige och 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 

Minska användningen av kemiska produkter som 
är farliga för hälsa och miljö 

Tre förskolor har under året varit pilotförskolor för 
”Giftfri förskola”. Syftet är att genom medvetna inköp 
och utrensning minska barnens exponering av farliga 
kemiska ämnen. Projektet går nu vidare på alla försko-
lor. 

Samtliga enheter inom lokalvården har gått över till 
Tana, en miljövänlig lokalvård som använder torra me-
toder samt minskar användningen av kemikalier. Samt-
liga gamla kemikalierna ska bytas ut över hela Ale kom-
mun som ett led i en giftfri lokalvård. 

Minska energianvändningen 

Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska 
med 20 % från 2009 till 2020. Fram till 2016 har ener-
gianvändningen minskat med 9,7 %. För att nå målet 
till 2020 behöver förändringstakten öka till 6 % årligen. 

Kronanskolan har byggts med passivhusteknik som har 
möjliggjort att lånen som kopplas till fastigheten är 
"Gröna lån". 

Införande samt nyttjande av möjligheten till molntjäns-
ter medför minskad energianvändning. Sektor arbete, 
trygghet och omsorg vill lyfta fram vikten av det fort-
satta digitaliseringsarbetet. Det har under året skett in-
tensivt planeringsarbete för att implementera smartare, 
välfärdsteknologiska lösningar som gynnar både bru-
kare, personal och miljö. Under 2017 avser sektorn 
bland annat att påbörja implementering av digital signe-
ring, nyckelfria lås och digital nattillsyn. Dessa lösningar 
kommer att minska sektorns miljöpåverkan avsevärt. 

Att alla känner till och följer Mötes- och resepoli-
cyn 

Arbetsmarknads- och omsorgsnämnden med flera lyf-
ter att det har skett ett intensivt kommunikationsarbete 
kring kommunens mötes- och resepolicy vilket innebu-
rit att andelen möten som hålls via Skype och telefon 
ökat under året. Flera verksamheter har också köpt in 
utrustning för att möjliggöra detta. Skype har använts 
på både medarbetar- och ledningsmöten. 

Kommunen har elcyklar som är säsongsanpassade  

 

(dubbdäck på vintern), finns även tillbehör som cykel-
korgar, regnponchos mm. Kollektivtrafikkort finns för 
tjänsteresor och i kontaktcenter finns även möjlighet att 
låna kort till styr- och ställcyklarna i Göteborg. 

Öka resandet med kollektivtrafik  

För kommunen som helhet har tyvärr resandet med 
kollektivtrafiken minskat. I februari och mars var det 
stora trafikproblem som påverkade pendeltåget. Räknas 
dessa månader bort så beräknas minskningen vara 9 %. 
En viss del kan förklaras av att Västtrafik tror sig ha 
räknat upp siffrorna för 2015 lite för mycket. Det visar 
dock att resandet på pendeln har minskat de senaste två 
åren. Den regionala utvecklingen visar att pendeltågen 
blir mindre populära och att regiontågen får ett ökat re-
sande pga. ökad punktlighet, fler turer och längre tåg. 
Samma trend syns i Ale. Vid nästa halvårsskifte kom-
mer ny och mer tillförlitlig statistik att finnas. 

Bilinnehavet i Ale och körsträckan ökar och är högre än 
riket i snitt. Förnyelsebara drivmedel har inte börjat er-
sätta fossildrivna. 

Detaljplanelagd nybyggnation håller sig inom målen för 
kollektivtrafiknära läge fågelvägen men med mer nog-
grann GIS-analys ser vi att den faktiska gång- och cy-
kelvägen blir längre och några områden hamnar då ut-
anför. 

Kommunstyrelsen har genom MEX och utvecklingsav-
delningen förhandlat fram ett avtal med exploatörerna 
i Kronogården att de bidrar till driften av elbussen även 
under 2017. 

Anställda som kör mycket i tjänsten ska utbildas i 
sparsam körning 

Kommunen har nyligen upphandlat Ecodriving med 
Yrkesförarcentrum i Göteborg AB. De medarbetare 
som kör mycket i tjänsten ska gå utbildningen kommer 
att genomgå en teori- och praktikdel. Det kommer att 
finnas två typer av kurser, en som avser Ecodriving 
(personbil) och en som avser Heavy Ecodriving 
(buss/lastbil). 

Alla tjänstebilar ska vara miljöfordon och 25 % av 
tjänstebilarna ska vara el/elhybrider. 

Målvärdet för andel miljöfordon för 2016 är 75%, ut-
fallet blev 56%. De fordon som köps in via leasingavtal 
är miljöklassade efter kommunens mål men kommunen 
äger en del fordon som inte är miljöklassade. Sektorerna 
har fått i uppdrag att ta fram en plan för utbyte av de 
ägda bilarna.  
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En upphandling pågår för att få in fler miljöklassade bi-
lar som bättre motsvarar verksamheternas behov. 

I samarbete med Alebyggen är en elbilspool i extern regi 
och öppen för aleborna på plats i slutet på året. 

En snabbladdstation har byggts i samarbete med Ale El 
och med finansiering från Klimatklivet. 

Användningen av ekologiska livsmedel ska öka 

Det ekologiska målet för hela Ale kommun 2016 var att 
35 % av livsmedelsinköpet skulle vara ekologiska och 
utfallet blev 34 %. 

Barnen ska själva kunna ta sig till skolan (minska 
andelen skjutsande föräldrar). 

Eleverna i årskurs 4-9 svarar på en enkät två gånger om 
året hur de tar sig till och från och skolan. Enkäten som 
gjordes i maj visade att 20 % av eleverna blir skjutsade 
med bil till skolan 3 dagar i veckan eller mer. 

Det är många elever som tar sig till skolan genom att gå, 
åka kollektivt eller cykla. Några skolor arbetar mer ak-
tivt med frågan då man exempelvis medverkar i pro-
jektet ”På egna ben” med syfte att få fler elever att ta 
sig till skolan utan att bli skjutsade i bil. Under hösten 
medverkade 13 klasser med 309 elever, tillsammans tog 
de sig 10969 km och sparade 1,95 ton CO2.  

 

Här kommer kommunens elcyklar till användning. 

 

 

Alla förskolegrupper och klasser ska årligen invol-
veras i projekt som bidrar till ökat intresse och kun-
skap inom energi- och klimatområdet  

Flera skolor har aktiviteter som ska leda till att öka in-
tresset för energi och klimatområdet. Dessa beskrivs i 
läroplanen och samarbete görs med bland annat ämnes 
och stadieövergripande temadagar, så som till exempel 
cykeldagar, vattenprojekt, skräpplockardagen och andra 
teman. De flesta förskolor arbetar med Grön flagg och 
tre förskolor har särskilt arbetat med projektet Giftfri 
förskola. Earth Hour uppmärksammas på olika sätt 
varje år både på förskolor och skolor. Två förskolor del-
tar i projektet 50/50 inom SERN som syftar till att 
minska energiförbrukningen genom beteendeföränd-
ring. 

Några pedagoger har under året utbildats om hållbar ut-
veckling på Ekocentrum i Göteborg där förskolans roll 
i den hållbara utvecklingen och vårt ekologiska fotav-
tryck på jorden uppmärksammades. 

Arbete ska göras för att minska klimatpåverkan 
från måltiderna genom exempelvis vegetarisk mat. 

Kostverksamheten arbetar kontinuerligt med att er-
bjuda hållbara måltider. Varje verksamhetsdag serveras 
två rätter i skolan varav minst den ena är vegetarisk. 
Målet är att fler och fler barn skall välja det vegetariska 
alternativet. Förskolan är en viktig grund där vi lär bar-
nen att tycka om mat som är näringsriktig och hållbar. 
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Kommunstyrelsen 

Ordförande: Paula Örn (S) 

Årets resultat: 1 738 tkr 

Nettokostnad: 159 582 tkr 

Nämndens uppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan, med det övergripande ansvaret för 
kommunens och dess bolags utveckling och ekono-
miska ställning. 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda 
och samordna planering och uppföljning av kommu-
nens ekonomi och verksamheter samt ansvara för sam-
ordningen av koncernen. 

Verksamheter direkt under kommunstyrelsen är frågor 
kring översiktlig planering, mark och exploatering, kli-
mat och miljö, demokrati, personalpolitik, ekonomi och 
upphandling, trafik, näringsliv, information, IT, säker-
het och krishantering mm. 

Kommunstyrelsen har som uppdrag att leda och ut-
veckla kommunens arbete med personalfrågorna enligt 
kommunfullmäktiges styrning. Arbetet med jämställda 
löner är en särskilt prioriterad del. 

Årets verksamhet 

Kund/Brukare 

Kommunens viktigaste målsättning är att öka lusten att 
lära vilket ska generera bättre kunskapsresultat i skolan. 
Utvecklingen går i rätt riktning och resultaten upp till 
årskurs 7 är väldigt lovande. Årskurs 8 och 9 utvecklas 
inte riktigt på samma sätt. De kommande åren blir det 
väldigt viktigt att följa de som nu går årskurs 6 och 7 
för att säkerställa att deras positiva resultatutveckling 
består. Om inte behöver specifika åtgärder sättas in för 
att stödja organisationen och undervisningen de sista 
åren på högstadiet. 

Tillväxten i kommunen är stor. Befolkningen ökade 
2016 med 2,32 %, vilket innebär att årets mål om be-
folkningsökning på 1,5 % har uppnåtts med god margi-
nal. Den snabba befolkningsökningen ställer krav på 
kommunens förmåga att leverera service. 

Den löpande Insiktsmätningen visar att bemötandet 
som företagare får när de kommer i kontakt med kom-
munen har förbättrats mer än våra målsättningar. Detta 
är väldigt glädjande och visar att nedlagt arbete ger re-
sultat. Inom flera av de variabler som Svenskt näringsliv 
mäter kan vi inte se samma positiva utveckling. 

Många av de mätningar som gjorts under året KKIK, 
svar i telefon och på mail, utvecklingsnivå på digitala  

 

 

tjänster samt prisutvecklingen på villor visar på att ut-
vecklingen i Ale ligger långt framme och att vi kan mäta 
oss med de bästa i landet. Samtidigt upplever inte den 
enskilde detta utan känslan är en annan. Att leverera 
service baserat på saklighet, objektivitet och med en 
hög effektivitet är och kommer att bli en stor utmaning 
i framtiden när måttstocken för vad som är bra eller då-
ligt är en individuell bedömning utifrån den enskildes 
känsla. 

Processer 

Många av våra processer utvecklas positivt och enligt 
plan. Kontaktcenter tar efterhand över mer frågeställ-
ningar och ger svar vid en första kontakt. Antalet mot-
ioner och ärenden som passerat sina respektive hand-
läggningstider har minskat rejält. 

Andra processer är svårare att förändra direkt och 
gamla beteenden lever gärna kvar. Införandet av en ny 
lokalmodell och lokalförsörjningsprocess är ett tydligt 
exempel där individer och hela delar av organisationen 
har svårt att ta till sig nya beslut och ändra sitt beteende. 

Samarbetet inom förvaltningen och mellan politiken 
och professionen utvecklas efterhand. Vår förmåga till 
samarbete med tillit och förtroende som viktiga bygg-
stenar kommer att vara avgörande för hur framgångsrik 
kommunen kan bli i omställningen till en förortskom-
mun med stora inslag av stadskaraktär. 

Planeringsarbete och budget inför 2017 har prövat led-
nings- och styrningsmodellerna i kommunen. Det blir 
tydligt att det fortfarande är långt kvar tills vi har en ge-
mensam utgångspunkt i ett Ale - Vi. Varje enskild le-
dare, medarbetare och politiker måste ta ställning till 
våra gemensamma utgångspunkter både vad avser vär-
deringar och bemötande för att bidra till en tydlighet i 
vad Ale står för och hur vi kan uppfattas som begripliga 
och tydliga. Det gäller att leva våra värderingar och vår 
vision. Det är inte vad man säger som räknas utan vad 
man gör. 

Resurser 

Möjligheterna att rekrytera rätt medarbetare inom bland 
annat byggprojektledning, socialsekreterare och försko-
lelärare är ett stort problem. Det finns inte utbildad ar-
betskraft att tillgå i tillräcklig omfattning. Det är nu dags 
att pröva alternativa sätt att tillgodose de behov som 
finns. 
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Kulturmätningen som genomförts visar på betydande 
skillnader mellan hur invånarna uppfattar kommunen 
och hur medarbetarna upplever det på sin arbetsplats. 
För att öka upplevelsen av att det är lätt att leva i Ale 
måste gapet minska. Kulturarbete i kombination med 
varumärkesarbete och förbättrad kommunikation är 
viktiga fokusområden framåt. 

Ekonomi 

Resultatförsämringen från augustirapporten är 9 Mkr. 
Resultatet 2016 är cirka 3 Mkr exklusive effekterna av 
kostnader kopplat till byggbonusen. Inklusive bygg-
bonusen är resultatet 1,7 Mkr. Den huvudsakliga för-
klaringen till förändringen är försämringar inom Intern-
service, fastighet och kost. Viktigare förändringar inom 
fastighet har varit nya tomställda lokaler, ökade kapital-
kostnader, försäkringsärenden och stora kostnader för 
Ale Arena. Kosten har överskridit sina intäkter fram-
förallt på grund av ökade livsmedelskostnader samt att 
kostverksamheten inte var i balans när övertagandet till 
kommunstyrelsen genomfördes. byggbonusen har an-
vänts för utvecklingsarbetet kopplat till de två fördju-
pade översiktsplanerna (FÖP) i Älvängen och Nödinge. 
De extra resurserna kopplat till mottagandet av nyan-
lända har använts för ökade kostnader inom individ och 
familjeomsorg samt till anpassningar av lokaler för att 
kunna rymma fler ensamkommande barn. 

Ett antal åtgärder planeras nu inom Internservice orga-
nisationen för att komma tillrätta med kostnadsökning-
arna som uppstod under 2016. 

Investeringar 

En av den större avvikelsen beträffande investeringar 
kopplas till fastighet. Utfallet är nästan 100 Mkr läge än 
de budgeterade investeringsmedlen. Förklaringen är till 
stor del att flertal projekt och byggnationer är försenade 
så som exempelvis byggnation av en ny förskola i Nol, 
Jennylunds ridanläggning, Da Vinci skolan samt nya 
LSS boenden. 

Det nya personal systemen är i drift, dock kommer 
kostnader att belasta även under 2017 i form av juste-
ringar. IT investeringarna har en negativ avvikelse på 

drygt 5 Mkr, på grund av ökade volymer, nya system 
och ökade inköp. Investeringen för Ärende- och doku-
menthanteringssystem redovisar en avvikelse mot bud-
geterat. Detta på grund av en tvist med leverantören 
under 2016. Arbetet med utveckling av systemet kom-
mer dock att påbörjas på nytt 2017. Avsatta medel för 
Centrumutveckling har inte fullt ut ianspråktagits på 
grund av dels att kostnader redovisats mot byggbonu-
sen samt försenade processer. Reinvesteringar har en 
negativ avvikelse, som till stor del beror på ökade kost-
nader för internservice, då nödvändiga inköp gjorts vid 
start av en ny organisation. 

Investeringar, 
belopp i Tkr 

Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse 

Markreserv 40 708 41 475 767 

Centrumutveckl-
ing 

1 437 5 000 3 563 

Fastighet 88 418 186 976 98 558 

It-investeringar 14 259 9 000 -5 259 

Tjänstekort 222 0 -222 

Ekonomi o PA-
system 

1 409 3 200 1 791 

E-arkiv 6 200 194 

Ärende- och do-
kumenthante-
ringssystem 

359 1 012 653 

Reinveste-
ring/Rat.invest 

1 315 1 000 -315 

Branvattenförs 
Surte båthamn 

136 315 180 

Skjutbana Surte 
åtg markf 

0 1 000 1 000 

Totalt: 148 269 249 178 100 910 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsområden Bokslut 2016 Bokslut 2015 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad 

Kommunstyrelsen 185 079 21 277 157 868 180 985 35 255 145 730 

Internservice 309 451 307 737 1 714 0 0 0 

Summa 494 530 334 948 159 582 180 985 35 255 145 730 

Kommunbidrag 475 494 314 174 161 320 175 492 24 285 151 207 

Resultat -19 036 20 774 1 738 -5 493 10 970 5 477 
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Kommunstyrelsen exklusive internservice redovisar 
nettokostnader på cirka 158 mkr mot en budget på 
cirka 161 mkr. Detta resulterar i en positiv avvikelse på 
cirka 3 mkr. I nettokostnaderna ingår cirka 1,5 mkr som 
är kopplade till byggbonusen. Räknas dessa kostnader bort, 
genererar kommunstyrelsen exklusive internservice ett 
positivt resultat på cirka 4,5 mkr. 

Internservice redovisar 1,7 mkr i nettokostnader mot 
en budget på 0,5 mkr, vilket medför en negativ bud-
getavvikelse på cirka 1,2 mkr. Det negativa resultatet 
för internservice är framförallt kopplat till ökade kapi-
talkostnader, ökade kostnader för tomställda lokaler, re-
parationskostnader, omställningskostnader samt vo-
lymökningar. Detta förklaras mer utförligt i Analys och 
förslag för framtiden. 

I sin helhet redovisar Kommunstyrelsen ett positivt re-
sultat för 2016 på 1,7 mkr. Om de 1,5 mkr, som är 
kopplade till byggbonusen exkluderas, är Kommunsty-
relsens totala resultat cirka 3 mkr. 

Framtid 

För internservice har det varit en process att försöka nå 
rätt kostnader samt intäkter. För framtiden krävs ett 
fortsatt arbete för att hitta rätt kostnads- och intäkts-
bild. Resultatet för internservice för året slutar på cirka 
- 1,2 Mkr. Dock förväntades internservice generera ett 
positivt resultat vid årets slut då komponentavskriv-
ningar togs på investeringar istället för driften under 
fastighet. Det förväntade resultatet var 8 Mkr och istäl-
let lyckades fastighet generera endast cirka 3 Mkr i po-
sitivt resultat. 

Förklaring till årets resultat för fastighet beror främst på 
ökade kapitalkostnader, ökade kostnader för tomställda 
lokaler, reparationskostnader samt omställningskostna-
der. 

De tomställda lokalerna som ingår är Café Vikingagår-
den, f.d. Sinnescentrum samt hyra för paviljonger som 
står uppställda hos CRAMO. Ovanstående lokaler var 
inte beräknade i budgeten, varför de genererar en nega-
tiv påverkan på resultatet. 

Reparationskostnader, såsom glaskross, iordningstäl-
lande av kontor för tekniker, försäkringsärenden, ven-
tilationsreparationer p.g.a. åsknedslag, Ale Arena samt 
storkök har kostat mer en budgeterat. För att komma 
undan problemen i framtiden förslår internservice föl-
jande åtgärder: 

 Bevakningen har utökats för att minska skadegörel-
sen i Nödinge. 

 Utreda underhållsbehov för Ale Arena. 
 För 2017 är årsanslagen för investeringar i produkt-

ionskök 2 Mkr, för maskinpark kök/skola 2,7 Mkr 
samt kök förskola 2 Mkr. Dessa investeringar kom-
mer bidra till minskade kostnader för reparationer 
av storköksutrustning. 

Övriga kostnader som har överstiget budgeten inom 
fastighet är exempelvis lokalvården, i samband med 
övertaget av personal. Nya inköp av arbetskläder samt 
städredskap och kompetensutveckling var nödvändigt. 
För att hantera framtida kostnader behöver internser-
vice teckna tydliga avtal med kunderna där det finns en 
tydlig gränsdragning i uppdrag och ansvar. 

Även kosten redovisar ett negativt resultat för 2016. 
Totalt blev utfallet cirka - 2,4 Mkr. Detta beror dels på 
att vissa enheter inom kosten redan redovisade ett ne-
gativt resultat 2015 innan övertaget genomfördes samt 
att elevantalet och livsmedelspriserna har ökat till viss 
del. Andra kostnader som ökat är ny köksutrustning 
samt personalkläder. 

Det är viktigt att upprätta tydligare livsmedelsbudgetar. 
Då kommer medarbetarna kunna följa upp respektive 
budget på ett bättre sätt, vilket förhoppningsvis leder 
till en ökad kostnadsmedvetenhet. I framtiden kommer 
medarbetarna få attestera fakturorna och på så sätt kan 
de kontrollera följesedlarna bättre. En effektivisering är 
att få ett minskat matsvinn för att kunna få ner livsme-
delskostnaderna. 

Utöver internservice har kostnader för framförallt IT 
ökat. ITs kostnader har ökat på grund av oförutsedda 
beställningar. I framtiden krävs tydligare beställningar 
och prognoser för att finna rätt kostnadsbild inför kom-
mande budgetar. 

Inom KS återfinns även ökade kostnader för Översikt-
lig planering där en stor del av kostnaderna tas mot 
byggbonusen. Under 2017 kommer ÖP ha fortsatt 
ökade kostnader men det förväntas ytterligare statsbi-
drag i form av byggbonus även under 2017. Ale Invite 
samt kostnader för MiniMili har även påverkat utfallet 
negativt under 2016. Det som påverkar Kommunstyrel-
sens positiva resultat är framförallt ett något lägre utfall 
än budgeterat för kostnader mot lönereserven men 
även lägre kostnader än budgeterat för nyanlända. 
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Utbildningsnämnden 

Ordförande: Dennis Ljunggren (S) 

Årets resultat: -3 574 tkr 

Nettokostnad: 766 855 tkr 

Nämndens uppdrag 

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, skol-
barnsomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenut-
bildningen. 

Årets verksamhet 

Kund/Brukare 

Sektorns viktigaste uppgift och stora utmaning är att 
möta såväl befintliga som de nya kommuninvånarnas 
behov av förskolor och skolor med hög kvalitet på 
undervisningen. De fokusområden som sektorn tidi-
gare bedömt som högst prioriterade i utvecklingspro-
grammet "I Ale skolor vill vi lära mer" kvarstår, 

 Pedagogisk utveckling: systematiskt kvalitets-
arbete, pedagogiskt ledarskap samt lust att lära 

 Långsiktig lokalförsörjning med goda pedago-
giska lärmiljöer och 

 Strategisk kompetensförsörjning för att säkra 
kvaliteten på kommunens pedagoger. 

Ett fortsatt riktat fokus mot de högstadieskolor som 
inte uppvisar goda resultat är av största vikt för att de 
goda resultaten som startat i de yngre åldrarna ska bestå 
under hela skoltiden. 

Elevhälsan kommer att vara ett fortsatt prioriterat om-
råde för Ale kommuns skolor. Omställningen till före-
byggande- och främjandeuppdraget med EHT ute på 
skolorna som arbetar nära den pedagogiska vardagen är 
en förutsättning för framgång 

Den ekonomiska situationen för vuxenutbildningen de 
senaste åren har varit ansträngd. Planerade förändringar 
kommer att innebära en kraftig intäktsminskning för 
vuxenutbildningen. Detta tillsammans med rättighets-
lagstiftningen gällande behörighetsgivande kurser och 
förändrade prioriteringsregler kräver ett beslut under 
2017 kring vuxenutbildningens framtida utformning. 

Processer 

Vetenskaplig koppling är en fortsatt viktig grund för ut-
vecklingsarbetet på sektorn. Det syns idag i flera cen-
trala avseenden: satsningen på pedagogiskt ledarskap, 
fokus på lärares fortbildning enligt väl grundad form, 
samt även arbetet med de statliga satsningarna. Forsk-
ning visar att en sammanhållen kedja mellan stat, kom-
mun och skola är av största vikt för skolframgång där-
för blir det även fortsättningsvis en prioritet för sektorn 
att genomföra de statliga satsningarna väl. 

 

Lärandet på förskolan synliggörs nu genom verktyget 
Unikum där även barn och föräldrar blir delaktiga i lär-
processerna. Arbetet behöver dock utvecklas och i 
större utsträckning grundas i forskning och teorier om 
kunskap och lärande. I takt med att kvalitetsarbetet ut-
vecklas blir beskrivningarna av de icke kvantifierbara 
resultaten bättre. Arbetet med att göra dessa viktiga de-
lar av vår verksamhet tydligare för brukare fortsätter. 

Verksamhet förskola samverkar med universitet på 
olika sätt. Kommunen ingår i studien om övningsför-
skoleområden tillsammans med Göteborgs Universitet. 
Det pågår en också en matematikstudie på fyra enheter 
i kommunen och en pedagog avslutade nyligen sin ut-
bildning i aktionsforskning vid Göteborgs Universitet. 

Arbetet med tidiga samordnade insatser har förbättrats 
under ledning av kommunens utvecklingsavdelning. 
Men det finns fortfarande stora utvecklingsområden 
kvar för att samverkan och mötesstrukturen för till ex-
empel Västbusmöten ska fungera väl. Sektorn vill prio-
ritera att påbörja ett bra samverkansarbete redan i för-
skoleåldern för att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för alla barn och elever. 

De administrativa processerna i sektorn behöver stän-
digt utvecklas och anpassas till nya sätt att arbeta och 
nya krav på verksamhet som ska utföras. Sektorn har 
redan ett flertal digitala lösningar och e-tjänster men 
fortsatt utveckling av digitala stöd och arbetssätt krävs 
för att effektivisera ytterligare. 

Resurser 

Den starka tillväxten i kommunen kräver en hög ut-
byggnadstakt av förskolor och skolor och både nämnd 
och sektorledning måste lägga mycket fokus och kraft 
för att säkerställa att det framtida behovet av goda pe-
dagogiska lärmiljöer tillgodoses. Utbyggnadstakten på-
verkar hela sektorns arbetsbelastning och innebär i fö-
rekommande fall också att rektorer och förskolechefer 
får en större arbetsbörda. Den ökade tillväxten innebär 
nya ekonomiska utmaningar och kommer att kräva nya 
arbetssätt och en mer effektiv resursanvändning. 

Tillväxten och utbyggnaden innebär också en stor ut-
maning att rekrytera kompetent personal. Bristen på 
både förskollärare och lärare är stor, och det är även 
utifrån denna aspekt viktigt att verksamheten i Ales 
skolor håller hög kvalitet, säkrar likvärdigheten och blir 
attraktiva som arbetsplatser. Sektorn har påbörjat arbe-
tet med en kompetensförsörjningsplan där bland annat 
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bristyrken och nyckelkompetenser kartläggs. Detta ar-
bete måste fortsätta under 2017. 

Sektorn har under året haft minskande sjukfrånvaro 
och färre anställda till följd av omorganisationen av in-
ternservice. Vidare har sektorn haft ett relativt stabilt 
personalläge avseende enhetschefer. Den samlade per-
sonalomsättningen ligger strax över 10 %, vilket får an-
ses vara normalt för verksamheten. 

Inför 2017 med fryst budgetram bedömer sektorn att 
antalet anställda kommer att minska ytterligare och en 
viss ökning av personalomsättning bland enhetsche-
ferna har redan startat. Vidare bedömer sektorn att 
trenden med minskande sjukfrånvaro kan komma att 
vända till följd av ökad arbetsbelastning på kvarvarande 
personal. Arbetet för att säkerställa kvalitet i undervis-
ningen i relation till färre anställda kommer att priorite-
ras under året. 

Ekonomi 

Utbildningssektorn har för 2016 en budgetavvikelse på 
-3,5mkr och underskottet beror delvis på den extra de-
bitering Internservice gjorde under hösten på 1,7 mkr. 
Under året hade utbildningsnämnden nettokostnader 
på 766,85 mkr vilket är 31,6 mkr mer än föregående år. 
Semesterlöneskulden uppgick till 2,2 mkr kr vilket är 
mindre än föregående år med 0,7 mkr. 2016 lönerevis-
ion uppgick till 7,6 mkr. 

Under 2016 klarade inte skolverksamheten att hålla sin 
budget. Det beror dels på obudgeterade lokalkostnader 
samt ökade kostnader för nyanlända men också på att 
förändringar i organisation inte genomförts i tillräcklig 
omfattning. 

Förskolan har under 2016 fått nya lokaler vilket har lett 
till kostnader som inte har varit med i budgeten. Antalet 
barn i kommunal barnomsorg ökade från 1471 under 
2015 med 20 barn till 1492 under 2016. Totalt antal Ale-
barn i förskoleåldern ökade från 1710 under 2015 med 
13 barn till 1723 under 2016. 

Med ökade antal barn har även behovet att resursstöd i 
förskolan ökat vilket även ger ökade kostnader. Bud-
getavvikelsen på förskolan beror på de nytillkomna för-
skolorna framförallt Kronans förskola har dragit till sig 
många barn från de befintliga förskolorna, som inte 
minskade sin verksamhet i samma takt och omfattning. 
För att möta den normala årsvariationen av platser har 
dock ett flertal avdelningar stängts under hösten för att 
minska kostnaderna. 

Modersmål har, precis som 2015, haft ökade behov av 
personal och resurser för att möta efterfrågan. Det 
ökade behovet ses i personalkostnader vilket har gjort 
att budgeten överskridits. I förhållande till 2015 då bud-
geten gick över med 0,8 mkr har överskridandet mins-
kat till 0,5 mkr under 2016. 

Särskolan har under hösten 2016 fått fler elever vilket 
har lett till att budgeten överskridits. 

Gymnasiet har under 2016 gått med överskott mot bud-
get. Intäkterna från Migrationsverket är en del av avvi-
kelsen. 

Under hösten har alla enheterna inom utbildning arbe-
tat fokuserat för minskade kostnader för att övergri-
pande hålla budget. En fortsatt noggrann uppföljning 
av kostnadsutvecklingen på enhetsnivå fortsätter under 
2017. 

Investeringar 

Reinvesteringsanslaget används till största delen för att 
byta ut uttjänta möbler i verksamheten mot nya. Am-
bitionen var att försöka hålla ner investeringsvolymen 
för att undvika fasta kostnader kommande år. Behovet 
är dock sådant att det inte varigt görligt i den omfatt-
ning som var önskvärt. Av utfallet så har skolan använt 
ca 50 %, förskolan 25 % och drygt 10 % har använts till 
att uppgradera sektorns IT-system. Resterande belopp 
har gott till övriga verksamheter och till största delen 
har investeringen använts för att förstärka upp möble-
mang kopplat till nyanlända. 

Inventarier vid ny, till och ombyggnad har nästan ute-
slutande använts för att möblera upp den nya skolan i 
Älvängen, små kompletteringar har även skett i Nödin-
ges skolor efter att upprustningen färdigställts fullt ut 
föregående år. Det återstår säkerligen kompletteringar 
att göra för Kronaskolan under kommande år och en 
viss summa av kvarvarande medel kommer att begäras 
överförd till 2017 för detta ändamål. 

Investeringar, belopp i Tkr 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Avvi-
kelse 

Reinvestering i skolor/förskolor 4 632 5 000 368 

Inventarier ny/omb skola/fskl 13 679 20 000 6 321 

Totalt: 18 311 25 000 6 689 
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Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsområden Bokslut 2016 Bokslut 2015 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad 

Utvecklingsreserv 179 179 

Ledning och nämnd 22 514 890 21 624 25 267 222 25 045 

Utvecklingsenheten 7 326 1 780 5 546 

Elevhälsa, Särskolan, Modersmål 49 476 1 354 48 122 53 767 1 581 52 186 

Förskola 411 854 218 102 193 752 211 671 28 881 182 790 

Grundskola 413 135 43 000 370 135 382 037 30 515 351 522 

Gymnasieskola 126 660 10 656 116 004 117 424 5 654 111 770 

Komvux 15 871 5 158 10 713 17 437 5 722 11 715 

Välkomsten 3 117 2 158 959 - - - 

Interfinansierad verksamhet 0 0 0 74 412 74 412 0 

Summa 1 049 953 283 098 766 855 882 194 146 987 735 207 

Kommunbidrag 1 021 418 258 137 763 281 862 336 127 299 735 037 

Resultat -28 535 -24 961 -3 574 -17 063 19 692 -170 

Framtid 

Sektorns viktigaste uppgift och stora utmaning är att 
möta såväl befintliga som nya kommuninvånares behov 
av förskolor och skolor med hög kvalitet. De fokusom-
råden som sektorn bedömt som högst prioriterade i ut-
vecklingsprogrammet är: pedagogisk utveckling, lokal-
försörjning och kompetensförsörjning. 

Ett fortsatt fokus mot de högstadieskolor som inte upp-
visar goda resultat är av största vikt för att de goda re-
sultaten som startat i de yngre åldrarna ska bestå under 
hela skoltiden. 

Vetenskaplig koppling är en fortsatt viktig grund för ut-
vecklingsarbetet på sektorn. Det syns idag i flera cen-
trala avseenden: satsningen på pedagogiskt ledarskap, 
fokus på lärares fortbildning enligt väl grundad form, 
samt även arbetet med att väl grunda de statliga sats-
ningarna. Forskning visar att en sammanhållen kedja 
mellan stat, kommun och skola är av största vikt för 
skolframgång därför blir det även fortsättningsvis en 
prioritet för sektorn att genomföra de statliga satsning-
arna väl. 

Den starka tillväxten i kommunen kräver en hög ut-
byggnadstakt av förskolor och skolor och både nämnd 
och sektorledning måste lägga mycket fokus och kraft 
för att säkerställa att det framtida behovet av goda pe-
dagogiska lärmiljöer tillgodoses. Utbyggnadstakten på-
verkar hela sektorns arbetsbelastning och innebär i fö-
rekommande fall också att rektorer och förskolechefer 
får en större arbetsbörda. Den ökade tillväxten innebär 
nya ekonomiska utmaningar och kommer att kräva nya 
arbetssätt och en mer effektiv resursanvändning. 

 

Tillväxten och utbyggnaden innebär också en stor ut-
maning att rekrytera kompetent personal. Bristen på 
både förskollärare och lärare är stor, och det är även 
utifrån denna aspekt viktigt att verksamheten i Ales 
skolor håller hög kvalitet, likvärdighet och blir attraktiva 
som arbetsplatser. Sektorn har påbörjat arbetet med en 
kompetensförsörjningsplan där bland annat bristyrken 
och nyckelkompetenser kartläggs. Detta arbete måste 
fortsätta under 2017. 

Arbetet med tidiga samordnade insatser har förbättrats 
under ledning av kommunens utvecklingsavdelning. 
Men det finns fortfarande stora utvecklingsområden 
kvar för att samverkan och mötesstrukturen för till ex-
empel Västbusmöten ska fungera väl. Sektorn vill prio-
ritera att påbörja ett bra samverkansarbete redan i för-
skoleåldern för att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för alla barn och elever. 

Den ekonomiska situationen för vuxenutbildningen de 
senaste åren har varit ansträngd. Planerade förändringar 
kommer att innebära en kraftig intäktsminskning för 
vuxenutbildningen. Detta tillsammans med rättighets-
lagstiftningen gällande behörighetsgivande kurser och 
förändrade prioriteringsregler kräver ett beslut under 
2017 kring vuxenutbildningens framtida utformning. 

Elevhälsan kommer att vara ett fortsatt prioriterat om-
råde. 

De administrativa processerna i sektorn behöver stän-
digt utvecklas. Sektorn har redan ett flertal digitala lös-
ningar och e-tjänster men fortsatt utveckling av digitala 
stöd och arbetssätt krävs för att effektivisera ytterligare. 
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Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått 
Utfall 
2016 

Budget 
2016 

Utfall 
2015 

Barnomsorg,  

barn 1-5 år 
Antal barn i kommunala förskolor i Ale 1 492 1 502 1 471 
varav sålda platser 3 0 3 

Antal barn i pedagogisk omsorg i Ale 69 70 71 

Antal barn i fristående förskoleverksamhet 150 153 154 

Antal barn i kommunal verksamhet i annan kom-
mun 

12 17 17 

Summa Alebarn 1-5 år i barnomsorg 1 720 1 742 1 710 

Grundskola 

Förskoleklass - årskurs 9 

Elever 6-12 år 

Elever i kommunala skolor i Ale, F-6 2 528 2 505 2 423 
- varav från andra kommuner 72 72 66 
- varav integrerade särskoleelever 7 7 4 

Köpta platser F-6 233 228 242 
- varav Ale-elever F-6 i fristående verksamhet 208 206 218 
- varav Ale-elever F-6 i kommunal verksamhet i an-
nan kommun 

25 22 24 

Summa Ale-elever 6-12 år 2 682 2 654 2 595 

Elever 13-15 år 

Elever i kommunala skolor i Ale, årskurs 7-9 954 923 892 
- varav från andra kommuner 33 33 27 
- varav integrerade särskoleelever 4 6 5 

Köpta platser 7-9 175 168 176 
- varav Ale-elever 7-9 i fristående verksamhet 151 146 149 
-varav Ale-elever 7-9 i kommunal verksamhet i an-
nan kommun 

25 22 27 

Summa Ale-elever 13-15 år 1 092 1 052 1 036 

Summa Ale-elever totalt 6-15 år 3 774 3 706 3 631 

Fritidshem Antal barn på kommunala fritidshem i Ale 1 581 1 574 1 515 
- varav sålda platser 31 41 37 

Köpta platser 178 168 158 

- varav Alebarn på fritidshem i fristående verksam-
het 

167 162 151 

- varav Alebarn på fritidshem i kommunal verksam-
het i annan kommun 

11 6 7 

Summa Alebarn i fritidshem 1 759 1 701 1 636 

Grundsärskola Antal barn i kommunal särskola i Ale 41 43 38 

Köpta platser 1 1 1 

Summa Ale-elever i särskola inkl integrerade 42 44 39 

Förberedelseklass och 
modersmål (inkluderad i 
ovanstående) 

Antal elever i förberedelsegrupp 46 60 27 
Elever som har modersmålsundervisning 467 488 411 
Elever som har studiehandledning 119 140 

Gymnasium Antal elever i Ale gymnasium IM 111 120 62 
-varav elever från andra kommuner 19 10 4 

Köpta platser 1 046 1 059 1 037 
- varav Ale-elever i fristående gymnasieskolor 565 487 450 
- varav Ale-elever i kommunala gymnasieskolor 481 572 587 

Summa Ale-elever i gymnasium 1 138 1 169 1 095 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförande: Stefan Hagman (S) 

Årets resultat: 13 tkr 

Nettokostnad: 78 209 tkr 

Nämndens uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverk-
samhet, kulturskola, bibliotek, muséer, konst, kultur-
minnesvård samt kommunens fritidsverksamhet med 
fritidsgårdar och idrotts- och föreningsverksamhet. 

Årets verksamhet 

Kund/Brukare 

Kultur och fritid har under 2016 arbetat med att öka 
möjligheterna för Aleborna att få en meningsfull fritid 
och tillgång till en mängd olika kulturupplevelser. 

Under våren 2016 invigdes en biblioteksfilial i Älvängen 
som också omfattas av meröppetkonceptet som redan 
finns i filialerna i Skepplanda och Surte. Allt fler Äl-
vängenbor börja hitta till sitt nya bibliotek och antalet 
personer med meröppetkort ökar kontinuerligt. Ökad 
tillgång till folkbibliotek utanför ordinarie öppettider 
skapar förutsättningar för nya mötesplatser och ökat 
användande av kommunens alla bibliotek. 

I samband med att ansvaret för skolbiblioteken över-
gått till UBN, fokuserar biblioteket på att utveckla de 
delar av biblioteksverksamheten som bibliotekslagen 
pekar ut som speciellt viktiga, såsom service till perso-
ner med funktionshinder och till personer med andra 
modersmål än svenska. 

Både på de mindre filialbiblioteken och på huvudbib-
lioteket i Nödinge sker en kontinuerlig dialog med bru-
karna kring mediainköp. Tillgängligheten till media 
både inom kommunen och inom hela Bibliotek i Väst 
ökar i och med att allt fler lär sig använda den gemen-
samma webbportalen. Personalen är mycket aktiv med 
att lära ut webbfunktionerna. 

Kultur och fritid har, med stöd av MCUF, under som-
maren arrangerat en mängd sommaraktiviteter för barn 
och ungdomar i Ale lett av andra ungdomar. Ca 60 ung-
domar har erbjudits feriejobb under sommaren. 

Under hösten 2016 arrangerat en mat-och kulturfestival 
med ca 2500 besökare och i samband med den stötta-
des en Halloweenfest för ungdomarna i kommunen. 
Byggnaden Kronan, som innehåller skola, förskola och 
idrottshall, invigdes under våren och i samband med det 
avtäcktes också konstverket "Upp med handen" av Per 
Agelii. 

 

Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande 
ska öka. De ska ha möjlighet att delta i planeringen och 
påverka innehållet i bland annat den öppna ungdoms-
verksamheten. Under 2016 har en kartläggning av ung-
domsinflytandet i Ale genomförts. Denna ska handläg-
gas vidare i kommunstyrelsen. 

Ale kommuns föreningsliv är en viktig del av kultur- 
och fritids verksamhet. Riktlinjer för bidrag till kultur-
föreningar har under året utformats för att alla Ales för-
eningar ska ha likvärdiga förutsättningar för sin verk-
samhet. 

Under året har kommunens fjärde konstgräsplan, pla-
cerad i Vimmervi, invigts och arbetet med Jennylunds-
området, ny ridanläggning och en friidrottsanläggning 
har fortsatt och invigning beräknas under 2018. 

Processer 

En dialog är inledd med eleverna via elevforum, kultur-
skolans elevråd. Kulturskolan avser även samarbeta 
mer med öppen ungdomsverksamhet för att gemen-
samt se över de behov som unga vuxna uttrycker och 
hur kulturskolan kan möta de frågor som är riktade till 
kulturaktiviteter och behov av kurser. Under 2016 gick 
samtliga anställda inom kulturenheten en kurs i norm-
kritik. 

Ungdomarnas delaktighet ska genomsyra hela basverk-
samheten i den öppna fritidsverksamheten i Ale. För att 
nå detta krävs utbildning av personalen eftersom detta 
kräver nya arbetsmetoder jämfört med tidigare verk-
samhet. Utbildning startade under 2015 och var både 
intern och extern. Enheten ser ett gott resultat och efter 
önskemål från personalen fortsatte enheten under vå-
ren att en gång i veckan ha återkommande samman-
komster där utveckling av kunskap och verksamhet 
skedde fortlöpande. Under hösten har ny personal med 
hög kompetens börjat och sammankomsterna utveck-
lades till att fokusera på uppdraget och utvecklande av 
detta. 
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Resurser 

Antalet anställda har minskat med 7 personer sedan viss 
personal flyttades till den nya Internserviceorganisat-
ionen. Det har även flyttats över personer från biblio-
teksverksamheten till utbildningsnämnden. Det har va-
rit relativt många vakanser inom främst öppen ung-
domsverksamhet under året, vilket gör att antalet tills-
vidareanställda har varit lägre än förra året. 

Sjukfrånvaron har minskat inom nämndens område un-
der 2016 jämfört med 2015. Enheterna är ganska små 
vilket innebär att enstaka långtidssjukskrivningar kan ge 
ganska stora utslag procentuellt. Den minskade sjuk-
frånvaron beror främst på att både längre och kortare 
sjukskrivningar minskat, delvis på grund av organisato-
riska förändringar. 

Fortbildning för bibliotekspersonalen sker i nätverket 
Bibliotek i Väst och via korta kurser och seminarier ar-
rangerade av Kultur i Väst. Bibliotekspersonal deltar 
också aktivt i nätverk och arbetsgrupper inom kommu-
nen. 

Inom öppen ungdom har en person gått KEKS intro-
duktionskurs under våren och fyra ytterligare under 
hösten. Två personer avslutade den tredje och sista de-
len i sin fritidsledarutbildning som de gått via Fritidsfo-
rum. 

Eftersom en stor del av kultur och fritids verksamhet är 
knuten till olika typer av anläggningar är det viktigt att 
effektivisera energiförbrukningen och långsiktigt un-
derhålla anläggningarna så att de är fortsatt ändamåls-
enliga med verksamhetsanpassad teknik. 

Ekonomi 

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar vid årets slut ett 
positivt resultat på 13 tkr efter att en rad extra insatser 
gjorts. Två faktorer har skapat ett ekonomiskt utrymme 
för dessa extra insatser. Dels ett stort antal vakanta 
tjänster under våren inom den öppna ungdomsverk-
samheten samt en långtidssjukskrivning från sommaren 
inom ledningen som inte tillsattes med vikarie utan lös-
tes genom omfördelning av uppgifter inom verksam-
heten. 

Glasbruksmuséet och Repslagarmuséet har under 2016 
haft ekonomiska svårigheter. För att säkerställa driften 
av verksamheterna tilldelades båda enheterna ett tillfäl-
ligt stimulansbidrag av större karaktär. Bidraget är av 
engångskaraktär varefter museiverksamheterna själva 
ska skapa förutsättningar att långsiktigt ha kvar sin 
verksamhet och tillgängliggöra den för Aleborna. 

Ett tillfälligt stimulansbidrag betalades också ut till de 
föreningar som bidragit i större utsträckning än andra 
för att underlätta integrationen i samhället för nyan-
lända. Totalt uppgick de tillfälliga stimulansbidragen till 
650 tkr. 

 

Utöver ovanstående har en simhallsutredning genom-
förts och Ale Arenas ackordsförlust för en förening 
kostnadsbokförts. Totalt till en kostnad på 500 tkr. 

Kulturverksamheten har under 2016 arrangerat mat- 
och kulturfestivalen och en utredning av ungdomsinfly-
tandet i Ale kommun. Kommunstyrelsen har debiterat 
kostnader för turistverksamheten då ansvaret flyttats till 
KS utan att ramjustering gjorts. Kostnaderna ovan som 
vid årets start var ofinansierade uppgår till ca 750 tkr. 

För att underlätta den öppna fritidsverksamhetens om-
strukturering togs under våren hjälp av ett externt kon-
sultbolag. Kostnad för åtgärden var 130 tkr och även 
denna har inrymts i årets resultat. 

Sammantaget har kultur- och fritidsnämnden under 
2016 inrymt kostnader för avvikande insatser för drygt 
2 000 tkr. 

 

 

 

Investeringar 

Med anledning av 2017 års frysta ramar i budgeten så 
har verksamheterna försökt att vara återhållsamma med 
de investeringsanslag som tilldelats kultur- och fritids-
nämnden för att inte utöka de fasta kostnaderna i för 
stor utsträckning. Vissa investeringar har dock varit svå-
rare att hålla tillbaka. Det rör sig främst om konstgräs-
planen i Nödinge, som skulle färdigställas, men också 
näridrottsplatser samt bibliotek har varit nödvändiga in-
vesteringar att genomföra. 

Konstgräsplanen höll sig med knapp marginal inom till-
delad budget. Det ska dock påpekas att utökning och 
upprustning av parkeringen vid Vimmervi inte ingick i 
paketet, vilket kan få konsekvenser i framtiden och så-
ledes också behöva åtgärdas. Utfallet på näridrottsplat-
sen hör i princip uteslutande till färdigställandet av nä-
ridrottsplatsen i Skepplanda. Planeringen och utföran-
det av en ny näridrottsplats i Surte blev av olika anled-
ningar försenat och tanken är att det arbetet återupptas 
under 2017. Uppstarten av biblioteket i Älvängen kla-
rade sig med god marginal under tilldelad budgetram 
och det finns en mycket god kostnadsmedvetenhet 
kopplat till utfallet vilket skapar goda förutsättningar in-
för kommande år. 
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Reinvesteringsanslaget och offentlig utsmyckning har 
använts med stor försiktighet med utifrån 2017 års eko-
nomiska situation. Det finns dock ett stort behov av att 
använda investeringen för den offentliga utsmyck-
ningen och planering pågår för att starta detta arbete 
under 2018, detta mot bakgrund av att investeringspos-
ten saknas för 2017. 

Investeringar, belopp 
i Tkr 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Avvi-
kelse 

Näridrottsplatser 499 1 627 1 128 

Konstgräsplaner 6 810 6 820 10 

Reinvest Kultur o Fritid 739 1 300 561 

Bibliotek Älvängen 1 460 2 000 540 

Offentlig utsmyckning 0 500 500 

Totalt: 9 508 12 247 2 739 

Verksamhetsmått 

Verk-
samhet 

Verksamhets-
mått 

Utfall 
2016 

Budget 
2016 

Utfall 
2015 

Bibliotek Antal utlån  

 - huvudbiblio-
tek 

125 075 128 000 123 561 

 - filialbibliotek 102 417 110 000 109 514 

 Totalt utlån 227 492 258 000 233 075 

 Aktiva lånta-
gare 

7 163 7 300 7 077 

Allmän- 

kultur 

Antal elever i 
kulturskolan 

550 550 488 

 Antal genom-
förda kultureve-
nemang 

132 100 126 

 Antal publik vid 
scenframträ-
danden 

10 329 7 500 7 580 

 

  

Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsområden Bokslut 2016 Bokslut 2015 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad 

Administration och nämnd 4 505 4 505 4 635 4 635 

Föreningar och anläggningar 42 698 2 438 40 260 40 610 5 470 35 140 

Öppen fritidsverksamhet 8 296 82 8 214 8 620 213 8 407 

Biblioteksverksamhet 12 370 430 11 940 11 967 456 11 511 

Allmän kulturverksamhet 14 543 1 253 13 290 16 479 1 809 14 670 

Summa 82 412 4 203 78 209 82 311 7 948 74 363 

Kommunbidrag 81 801 3 579 78 222 82 667 7 343 75 324 

Resultat -611 624 13 356 605 961 

Framtid 

Mot bakgrund av 2016 års resultat och de åtgärder som 
är vidtagna så är förutsättningarna för ett budget i ba-
lans 2017 relativt goda. Budgetarbetet har dock medfört 
ansträngningar för verksamheten och de baseras på att 
de endast kan fungera under en kortare period. Kom-
mande år behövs tillskott för att återställa verksamhet-
ens budget utifrån ett normalläge. Det rör sig bland an-
nat om vakanta tjänster som inte tillsätts och att sjuk-
skrivningar hanteras av befintlig personal. Det rör sig 

även minskade inköp av material samt generell återhåll-
samhet inom samtliga verksamhetsområden för klara 
uppdraget med en budget i balans. 

Under året kommer troligtvis byggnation av ett nytt rid-
hus och en ny friidrottsanläggning i Bohus att påbörjas. 
den ekonomiska effekten av detta syns troligtvis först 
2019 men de nya anläggningarna kommer säkerligen 
ställa krav på kultur- och fritidsnämnden att minska sin 
kostnadsnivå, alternativt att öka intäktssidan för att 
kunna driva anläggningarna utan att behöva minska på 
kvaliteten i övriga verksamheter. 
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Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 

Ordförande: Monica Samuelsson (S) 

Årets resultat: -2 283 tkr 

Nettokostnad: 488 352 tkr 

Nämndens uppdrag 

Nämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning 
samt alla därtill hörande insatser till kommuninvånarna 
inom verksamhetsområdena Äldreomsorg, Funktions-
hinder, Individ- och familjeomsorg samt Särskilda bo-
enden och hemsjukvård. Merparten av de insatser som 
verkställs är biståndsbedömda men uppdraget omfattar 
även till exempel arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Kommuninvånare som tar del av sektorns insatser ska 
uppleva gott bemötande, trygghet, bra service och god 
rättssäkerhet. 

Årets verksamhet 

Kund/Brukare 

Ale hemtjänst redovisar en uppnådd målsättning för 
omsorgstagares nöjdhet med resultatet 91 %. Med hjälp 
av stimulansmedel ökade antalet öppna träffpunkter 
och därmed antalet gäster och besök. Med samma me-
del har också antalet aktiviteter i sektorns särskilda bo-
enden kunnat ökas. Fixartjänsten för äldre fick under 
hösten stort genomslag och är en förebyggande och 
trygghetsskapande åtgärd. 

Myndighetsutövningen inom individ- och familje-
omsorgen (ifo) har haft en hög personalomsättning vil-
ket påverkat utredningstider och kvaliteten avseende 
kontinuitet. Serviceinsatser erbjuds alltjämt vilket inne-
bär att den enskilde, såväl vuxna som barn, kan erbjudas 
stödsamtal vid fem tillfällen utan föregående ansökan. 

Sektorn har under året breddat utbudet och numera kan 
även funktionshindrade barn och unga erbjudas boende 
inom kommunen. 

Arbetet med den strategiska målsättningen ”Sysselsätt-
ning för alla” har inte fått tillräckligt fokus under 2016, 
målvärdet är inte uppnått och arbetet kommer därför 
att intensifieras under kommande år. 

Processer 

Sektorns viktigaste process är ansökan-handläggning-
beslut-verkställighet. Denna process måste ständigt ut-
vecklas och förfinas och arbetet bedrivs primärt inom 
ramen för ledningssystemet för kvalitet. 

Inom alla verksamhetsområden pågår olika processer 
avseende ny-, om- och tillbyggnad av lokaler och arbe-
tet är resurskrävande såväl personellt som ekonomiskt. 

Rekryteringsbehovet är omfattande, framförallt när det  

 

gäller socionomer och sjuksköterskor. Även de för sek-
torn allra största yrkeskategorierna, undersköterskor 
och stödassistenter, börjar bli allt mer svårrekryterade. 

För att kunna optimera användandet av det nya perso-
nalsystemet krävs utbildning av första linjens chefer och 
merparten av dessa genomfördes under senhösten. En 
arbetsgrupp kommer att ta fram förändringsförslag 
samt implementeringsplan under början av 2017. 

Anvisnings och bosättningsprocessen i enlighet med 
den nya anvisningslagen som reglerar kommunens flyk-
tingmottagande har varit under utveckling 2016. Trots 
stora utmaningar har verksamheten klarat att ta emot 
samtliga anvisade nyanlända för året. 

Resurser 

Personalen är sektorns i särklass viktigaste resurs. Un-
der våren har synpunkter framkommit från medarbe-
tare och personalorganisationer vad gäller brister i såväl 
fysisk som psykosocial arbetsmiljö, delaktighet och 
möjlighet att påverka sin arbetssituation. Projekt Stolt 
omsorg i Ale, med omtanke och lust, har framskridit 
och projektledare arbetar för närvarande med priorite-
ring, utveckling och implementering av inkomna för-
slag. 

Överlag finns ett stort behov av att stabilisera situat-
ionen i personalförsörjningsfrågan. Mentorskap, se-
niora handläggare, administrativt stöd, förfinade intro-
duktionsprogram, samlade kompetensutvecklingspla-
ner och handledning är exempel på åtgärder som in-
förts, processas eller övervägs för att sektorn ska kunna 
profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. Sjukfrånva-
ronivåerna har sjunkit men är självklart fortsatt ett fo-
kusområde. 

Resultatet av den kommungemensamma kulturmät-
ning, som genomförts under året har visat på stor för-
bättringspotential gällande personalens uppfattning om 
sin arbetsplats och även om kommunen som helhet. 
Hanteringen av dessa frågor är prioriterade i alla enhets-
planer för 2017. 

 

 

 

 

 

64 Årsredovisning 2016 Ale kommun



   

 
 
 

 

Ekonomi 

För år 2016 uppvisar sektorn ett negativt resultat mot-
svarande 0,5 % av omslutningen. 

Personalomsättningen har varit högre än normalt i sek-
torn vilket också ökat behovet av timvikarier och in-
hyrda konsulter. Förutom att det ur kontinuitetssyn-
punkt är negativt driver det också kostnader, dels för att 
medarbetarna är dyrare i sig men också för att begrän-
sad kännedom om organisation, rutiner och lokalt ut-
bud av insatser kan öka benägenheten att placera ex-
ternt med högre kostnader som följd. 

Det föreligger alltjämt ett behov av att kvalitetssäkra 
kostnaderna för bland annat semesterlöneskuld och 
övertid då dessa poster ökat sedan kommunen bytte 
personalsystem i november 2015. 

Verksamhetsområdet äldreomsorg uppvisar ett negativt 
resultat på helår. Orsakerna är välkända och sönderfal-
ler i två delar, för låga intäkter och för höga kostnader. 
Problematiken kring intäktssidan har adresserats via 
framtagandet av en ny ersättningsmodell för hemtjäns-
ten. De, i förhållande till budget, alltför höga kostna-
derna kommer att hanteras genom arbetet med integ-
ration mellan planeringssystem och personalsystem, 
optimerad bemanning samt förslag till nytt väglednings-
dokument. 

Det utvecklingsstöd som sektorn beviljats inför 2017 
kommer bland annat att stödja arbetet med ovan 
nämnda områden. 

Investeringar 

Av årets reinvesteringsanslag har 1 837 tkr förbrukats, 
varav merparten av investeringarna gjorts inom verk-
samhetsområde funktionshinder. Knappt 600 tkr har 
nyttjats till inköp av nya fordon som med nuvarande 
regelverk ej har varit möjliga att leasa som tidigare. In-
vesteringar för anpassning av verksamhetslokaler inom 
funktionshinder har tagit ytterligare drygt 600 tkr i an-
språk. Anpassningarna är främst gjorda på enheterna 
Krokstorp, Skepplandavillan och Byvägen. Även inom 
individ- och familjeomsorgen och särskilda boenden 
och hemsjukvård har anpassningar av verksamhetsloka-
ler genomförts, bland annat ombyggnation av toalett på 
Brattås och nytt dörrparti på Klockareängens särskilda 
boende. 

320 tkr har nyttjats till inventarier till den nya lokalen på 
Carlmarks som inhyser Biståndsenheten samt enhets-
chefer inom funktionshinder. Ytterligare inventarier 
har införskaffats alternativt bytts ut inom äldreomsorg 
och särskilda boenden och hemsjukvård till en summa 
av cirka 200 tkr. Investeringar av detta slag är främst  

 

 

 

gjorda på Bohus servicehus och Fridhem samt Hem-
sjukvården. 

Utfall markberedning Krokstorp uppgår till 277 tkr och 
avser investeringar kopplade till boende för ny brukare 
på Krokstorp. Verksamheten ämnar äska överföring av 
kvarvarande medel till 2017. 

Projekt E-hälsa har under året inte genererat investe-
ringskostnader som planerat. Överskott planeras flyttas 
över till verksamhetsår 2017. 

Investe-
ringar, be-
lopp i Tkr 

Bokslut 
2016 

Budget 
2016 

Avvikelse 

Reinvestering 1 837 3 750 1 913 

Markbered-
ning Krokstorp 

277 1 031 754 

E-hälsa 0 1 500 1 500 

Totalt: 2 114 6 281 4 167 
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Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått 
Utfall 
2016 

Budget 
2016 

Utfall 
2015 

Äldreomsorg Antal personer under 65 år med hemtjänstbeslut 49 51 

Antal personer över 65 år med hemtjänstbeslut 535 564 

Antal personer med trygghetslarm 674 540 

Antal beviljade timmar hemtjänst 205 876 150 000 244 537 

Antal ersatta timmar hemtjänst  134 690 135 000 140 322 

Antal ersatta timmar Ale hemtjänst 122 023 124 200 128 859 

Antal ersatta timmar extern hemtjänst  12 665 10 800 11 463 

Träffpunkter, antal besök (medelvärde) 11 10 10 

Funktionshin-
der 

Antal boende enligt LSS 88 83 83 

Antal personer med personlig assistens enligt LSS, snitt 9 10 8 

Antal personer med personlig assistens enligt SFB, snitt 27 30 28 

Kostnad per plats, särskilt boende (LSS och SoL), i snitt 
per månad 

58 56 56 

Beläggning bostad med särskild service % 98 98 98 

Ej verkställda beslut bostad med särskild service, snitt  1 9 3,5 

Antal boende enligt SoL 15 15 

Individ- och 
familjeomsorg 

Antal hushåll med försörjningsstöd 403 475 457 

Antal hushåll med försörjningsstöd, varav barnfamiljer 144 130 136 

Årsplatser egen institution, barn- och ungdom 40 33 33 

Belagda årsplatser egen institution, barn- och ungdom % 100 98 98 

Köpta årsplatser institution, barn- och ungdom 10,6 6 9,2 

Köpta årsplatser öppenvård, barn- och ungdom 2 1 1,4 

Köpta platser kval. familjehem, barn och ungdom 6 3 3,3 

Köpta årsplatser institution, vuxna 7,2 5 7,2 

Köpta årsplatser boende, vuxna 10 8 15,3 

Antal arbetslösa och i program i åldern 18–24 år 123 100 180 

Feriearbete per år, antal 536 500 498 

Personer anvisade från AF genomsnitt/mån 112 120 98,7 

Personer anvisade från IFO genomsnitt/mån 21 30 55 
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Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsområden Bokslut 2016 Bokslut 2015 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad 

ATO Sektorchef 81 007 2 185 78 822 16 578 2 490 14 088 

Äldreomsorg 88 014 63 699 24 315 207 942 87 841 120 101 

Hälsa och sjukvård 164 362 27 028 137 334 104 123 5 250 98 873 

Funktionshinder 187 818 40 340 147 478 173 273 39 246 134 027 

Individ- och familjeomsorg 252 526 152 122 100 404 173 743 68 989 104 754 

Summa 773 727 285 374 488 352 675 659 203 816 471 843 

Kommunbidrag 751 773 265 704 486 069 656 540 188 816 467 024 

Resultat -21 954 19 671 -2 283 -19 119 15 000 -4 119 

Framtid 

Sektorn har under året haft ekonomiska utmaningar 
varav de mest centrala bedöms vara: 

 Överkostnader för personal 

 Överkostnader för hemtjänst i förhållande till bud-
get 

 Överkostnader för köpta platser barn och unga i 
förhållande till budget 

Rekryteringsarbetet har pågått intensivt under hösten 
och varit lyckosamt. De kvarvarande inhyrda konsul-
terna bedöms kunna avslutas under första halvan av 
2017. Arbete har inletts kring optimerad bemanning vil-
ket förväntas ge effekt under andra halvan av 2017. Ny 

ersättningsmodell har tagits fram för hemtjänsten och 
arbetet har inletts med nytt vägledningsdokument. Till-
sammans med arbetet kring bemanningsoptimering 
och integrering av personalsystem och planeringssy-
stem förväntas hemtjänsten få ett mer gynnsamt eko-
nomiskt läge 2017. Stora förändringar har skett på barn 
och unga och sektorn har beviljats utvecklingsstöd för 
att kunna förtäta såväl i arbetsledning som bland hand-
läggare. Dessutom kommer en annan metodik för arbe-
tet att införas. Detta bedöms kunna sänka behovet av 
att köpa platser externt. 

Det som återstår att hantera är kompetensutveckling i 
alla led kring det nya personalsystemet eftersom en del 
av överkostnaderna avseende övertid sannolikt beror 
på att systemet inte används optimalt. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Rolf Gustafsson (S) 

Årets resultat: 3 521 tkr 

Nettokostnad: 45 753 tkr 

Nämndens uppdrag 

Nämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter 
enligt främst Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen, 
Miljöbalken, Lag om allmänna vattentjänster, Renhåll-
ningsförordningen, Lagen om bostadsanpassning och 
Lag om färdtjänst. 

Nämnden ansvarar dessutom för naturvårdsfrågor, 
skogsvård, skötsel av gator, parker, allmänna platser 
och naturområden, samordning av bredbandsutbygg-
nad och stöd till bredbandsföreningar, avfallshantering 
samt vatten och avloppssystem. 

Nämnden är även trafiknämnd med ansvar för lokala 
trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor, trafiktillstånd, 
trafikskyltning och parkeringsövervakning.  

Ansvaret för översiktliga planering och beslut om upp-
rättande av planprogram och detaljplaner åvilar dock 
kommunstyrelsen. Nämnden ska särskilt samverka med 
kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor. 

Årets verksamhet 

Kund/Brukare 

Ale kommun har uppnått det uppsatta målet om en be-
folkningstillväxt på 1,2 procent. Invånarantalet ökade 
med 687 stycken vilket motsvarar 2,38 procent. 

Sektorn har genomfört en rad förändringar för att ar-
beta smartare och möta det ökade ärendeinflödet. Det 
är av stor vikt att övriga verksamheterna kan hinna med 
i takten för att den kommunala servicen ska vara fort-
satt hög och pålitlig. Resurssituationen på i princip hela 
sektorn samt svårigheterna att rekrytera nya medarbe-
tare är ett orosmoment för framdriften i det fortsatt in-
tensiva arbetet med översikts- och detaljplanering samt 
i utförandeorganisationerna. Det ökade ärendeinflödet 
tillsammans med flera vakanta tjänster innebär att hand-
läggningstider förlängs. 

Renhållning är en viktig servicefunktion i kommunen. 
Sektorn arbetar hårt mot mål att möjliggöra för invå-
narna att vara en del av det hållbara samhället genom 
att underlätta och främja de översta stegen i avfallstrap-
pan såsom återvinning, återanvändning och avfallsmi-
nimering. Insamling av matavfall har ännu ej påbörjats 
men beslut har tagit om kommunens framtida avfalls-
hantering. 

Under 2016 drabbades kommunen av många vat-
tenläckor varav en i Nol var omfattande. VA-enheten  

 

ska under 2017 fokusera på utbyte av VA-ledningar för 
att minska risken för antalet läckor. Vidare kommer en 
utredning påbörjas med syfte att öka kunskapen om 
VA-nätets struktur och dess komplexitet. 

Processer 

Den största utmaningen för att nå målet om hållbar till-
växt är att våra orter utvecklas i samförstånd och i av-
vägande mellan invånares, exploatörers och myndighet-
ers intressen. Det är därför viktigt att prioritera vid upp-
start av detaljplaner med hänsyn till kommunens ut-
vecklingsmål, möjlighet till genomförande såväl som in-
nebörd för kommunens samtliga verksamheter. 

En förutsättning för att klara det ökade planerings-
trycket är att arbeta med utveckling av processer. Dels 
för att utveckla och effektivisera arbetet men också för 
att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt förbätt-
ringsarbete. Den första etappen inom kvalitetsarbetet 
med samhällsbyggnadsprocessen har nästintill färdig-
ställts. Den innebär en verksamhetshandbok i process-
form som kommer att publiceras på intranätet. Detta 
kraftfulla, digitala verktyg kommer att underlätta för 
medarbetarna i det dagliga arbetet men också öka för-
ståelsen för de som indirekt berörs av processen. En 
publik version kommer under 2017 att publiceras på 
hemsidan där entreprenörer, invånare samt andra in-
tressenter kan ta del av informationen. Förhoppningen 
är att insynen kommer att öka förståelsen för handlägg-
ningstid samt taxor. 

För att ytterligare kunna effektivisera arbetet i projekten 
är det nödvändigt att införa ett modernt projektverktyg 
men också nya arbetsmetoder och tankesätt. Sektorn 
har genomfört ett intensivt arbete kring att utreda möj-
ligheter till e-tjänster som kopplas direkt till Castor. 
Förhoppningen är att dessa e-tjänster kommer att lans-
eras under 2017 och kommer medföra tidsvinster för 
administrationen. 

Resurser 

Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för 
att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verk-
samhetens mål och tillgodose dess behov på kort och 
lång sikt. För att kunna möta upp den planering som 
krävs för att fortsatt nå tillväxtmålet och de insatser 
som genomförande av byggnationerna har sektorn haft 
behov av ytterligare tjänster, vilka är under rekrytering. 
Marknadskonkurrensen är fortsatt hög inom flertalet 
områden vilket gör att det är svårt eller mycket svårt att 
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rekrytera vissa personalkategorier. Det har gjort att det 
fortsatt varit relativt långa glapp vid tjänstetillsättningar 
med viss eftersläpning i utförande som följd. Utök-
ningen av tjänster innebär ett ökat behov av arbetsplat-
ser vilket behöver ses över ytterligare under 2017. 

Sektorn har på många olika sätt arbetat för att få fler att 
intressera sig för arbete inom kommunal sektor. Detta 
görs bland annat genom medverkan i traineeprogram-
met Framtidens samhällsbyggare i Göteborgsregionens 
regi. Ale kommun, genom va-enheten, medverkar 
också i ett projekt där nyanlända svenskar får chansen 
att praktisera under 3-6 månader i en kommun inom 
Göteborgsregionen. VA-enheten har under större de-
len av året haft en praktikant som är civilingenjör. 

Ekonomi 

Samhällsbyggnadsnämndens överskott beror delvis på 
vakanta tjänster, vilket kan uppfattas positivt ur ett eko-
nomiskt perspektiv men innebär att målen är svåra att 
nå inom delar av verksamheten. Trots detta har sektorn 
under året uppnått flertalet av de uppsatta målen genom 
målmedvetet arbete och framgångsrik samverkan inom 
hela sektorn. 

Tillväxten ökar naturligt taxeintäkterna för bygglov. 
Verksamhet miljö har en negativ budgetavvikelse, vilket 
främst beror på mindre avgiftsintäkter än beräknat då 
basverksamhetsuppgifterna inte fått den tid som plane-
rats. Införandet av Castor miljö, projekttid, låg beman-
ning, introduktionstid för nyanställda är några orsaker 
till den uppkomna situationen. Balansen mellan bas-
verksamhet, projekt och kvalitetsarbete behöver bli 
bättre. 

Ett antal åtgärder har påbörjats under året såsom utbyte 
av uttjänta belysningsstolpar som har mycket hög prio-
ritet samt arbetet med handlingsplan för övertagande av 
enskild allmän plats. Båda dessa områden kommer på 
sikt att innebära högre kostnader i form av kapitalkost-
nader samt drift- och underhållskostnader. 

Va-enheten står inför stora ekonomiska utmaningar när 
överföringsledningen från Älvängens reningsverk till 
Ryaverket färdigställs. Önskvärt är därför att kunna 
bygga VA´s resultatfond fram tills dess för att om möj-
ligt begränsa framtida taxehöjningar. 

Investeringar 

19,2 Mkr av årets investeringsram på 32,8 Mkr har an-
vänts. För några investeringar har ombudgetering till 
2017 begärts. 
Utbyggnad av gång och cykelväg utefter Ledetvägen är 
färdigställt. I samband med utbyggnaden av GC-vägen 
byts belysning och vägbeläggning samt tre tillgänglig-
hetsanpassade busshållplatser byggs (säkra skolvägar). 
Totalt kommer hela byggnationen uppgå till närmare 
6 Mkr. Även GC-väg utefter Industrivägen i Älvängen 

och vid Jennylunds idrottsområde är beställda och skall 
genomföras under hösten. Överskottet om 1,3 Mkr be-
ror på att beviljade statsbidrag betalats till kommunen 
under december. 
 
Utbyte gatubelysning - Enheten har fått beviljat att 
använda K2020 investeringen för att kunna öka på ut-
bytestakten av uttjänta belysningspunkter. Stor del av 
årets investering är redan upparbetad och förslagsvis 
kan arbetena som pågår fortlöpa utan avbrott med att 
man ianspråktar viss del av nästa års budget för ända-
målet, vilket gjorts med 600 tkr. Arbetsflödet blir också 
bättre då nästa års budget ligger på 13 Mkr om man re-
dan nu kan arbeta upp delar av dessa. 
 
Medfinansiering GC-nät utefter statligt vägnät 
- Arbetet med utbyggnad av gång- och cykelväg utefter 
Starrkärrsvägen är klart. Investeringen justeras mot, in-
vestering belysning Starrkärrsvägen. 
GC-bro Hålldammsbäcken - arbetet är uppstartat. 
referensgrupp samt projektledare finns för att utföra 
uppdraget. 
Toppbeläggning gator - Behovet av nya asfalteringar 
är stort då många av kommunens gator anlades för över 
30 år sedan och är i dåligt skick. Investeringen bör på 
sikt öka då tillkommande gator från de centrala vägför-
eningarna tas över och blir kommunala. I år kommer 
enheten bla annat enligt underhållsplan genomföra as-
faltering av Daggkopevägen, Blåeldsvägen, Bolmörts-
vägen, Tätörtsvägen, Pilörtsvägen, Malörtvägen mf 
Bredbandsutveckling - Budget behövs för att kunna 
fullfölja intentionen och uppnå målen i kommunens IT-
infrastrukturprogram som är antagna av Kommunfull-
mäktige. Samt för ökade kostnader vid nedläggning av 
kanalisation och schaktning. Kommunens bredbands-
samordnare slutar sin anställning i kommunen och även 
resursen som arbetat med dessa frågor. 
Utbyte belysning Skepplanda elljusspår - Tyvärr 
tillkom en oberäknad faktura, vilket medför ett under-
skott på investeringen. 
Jennylunds friidrottsanläggning - Arbetet påbörja-
des 2016 och fortsätter 2017. 
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Investeringar inom årsanslaget: Lekutrustning har 
köpts in under året.  Digitala hastighetsskyltar har köpts 
in samt så kommer hastighetsdämpande åtgärder vid 
skolan Kronan att genomföras. Parkutrustning har 
köpts in under året. Attraktivare Älv-investeringen är 
uppbokad i sin helhet och arbetet är beställt men vi får 
avvakta lämplig tid för att påbörja dessa arbeten igen. 

 
 

Investeringar, belopp i Tkr 
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Avvi-
kelse 

Utbyggnad av GC-nät 3 889 5 186 1 297 

Utbyggnad busshållplatser/säkra 
skolvägar 

1 310 1 310 0 

Utbyte gatubelysning 5 601 5 000 -601 

Bussterminal Älvängen 22 0 -22 

Åtgärder pga ej utbyggda planer 169 200 31 

Belysning GC Starrkärrsvägen 44 2 000 1 956 

Åtgärdsvalsstudier Trafikverket 36 500 464 

Medfinansiering GC-nät statl väg 3 309 1 879 -1 430 

GC-bro Hålldammsbäcken 0 4 800 4 800 

Just toppbeläggn gator GC 1 198 1 200 2 

Bredbandsutveckling 0 300 300 

Utbyte belysn Skeppl ellj 244 100 -144 

Jennylundsfriidrottsanläggning 327 6 400 6 073 

Nämnd-/årsanslag SBN 3 053 3 950 897 

Totalt: 19 202 32 825 13 623 

 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått 
Utfall 
2016 

Budget 
2016 

Utfall 
2015 

Miljö Andel besökta mil-
jöfarliga verksam-
heter med årlig av-
gift, jämfört med 
tillsynsplanen % 

84 100 86 

Andel besökta livs-
medelsverksam-
heter enligt kon-
trollplanen % 

88 100 97 

Plan och Bygg Beslutade lovären-
den 

401 400 384 

Beslutade ärenden 
inom bostadsan-
passning 

84 130 103 

Antagna detaljpla-
ner 

3 9 3 

Beslutade ärenden 
inom färdtjänst 

271 300 269 

Beslutade ärenden 
inom riksfärdtjänst 

19 50 46 

Uppstartade detalj-
planer 

1 3 3 

Antal färdigställda 
bostäder 

222 200 278 

Antal hyresrätter 3 292 

Antal bostadsrätter 1 984 

Antal äganderätter 6 909 
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Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsområden Bokslut 2016 Bokslut 2015 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad 

Skattefinansierad verksamhet       

Administration och nämnd 12 700 2 440 10 228 12 668 2 440 10 228 
Plan och bygg 14 979 8 335 4 343 12 698 8 355 4 343 
Teknik 34 438 9 615 28 900 38 515 9 615 28 900 
Miljö 8 092 3 057 4 459 7 516 3 057 4 459 
Övrigt 2 019 0 1 366 1 366 0 1 366 

Summa 

Internfinansierad verksamhet 

72 228 26 475 45 753 72 763 23 467 49 295 

Fastighet - - - 173 789 173 870 -81 
Bilpool - - - 292 299 -7 

Summa 72 228 26 475 45 753 246 844 197 636 49 207 

Kommunbidrag 72 215 22 941 49 274 244 033 192 210 51 823 

Resultat skatte- och intäktsfi-
nansierad verksamhet 

-13 3 534 3 521 -2 811 5 426 2 616 

Affärsverksamhet       

VA-verksamhet 49 567 49 567 0 49 099 49 099 0 
Avfallshantering 27 690 27 884 -194 26 749 26 703 -46 

Resultat affärsverksamhet 77 257 77 451 194 75 848 75 802 46 

Resultat totalt SBN   3 715   2 662 

 

 

 

Framtid 

Skattefinansierat 

Sektorns utfall för den skattefinansierade verksamheten 
är 3 521 tkr bättre än budgeterad. Detta beror på ökade 
taxeintäkter på plan och bygg, som inte har kunnat pa-
reras med ökad personalstyrka. Rekryteringssvårigheter 
samt annan frånvaro är andra anledningar till den posi-
tiva budgetavvikelsen. Verksamhet miljö och infra-
strukturenheten har ett budgetunderskott. För miljö be-
ror det på minskad tid för tillsynsärenden och därmed 
minskade taxeintäkter. Verksamhet miljö har varit mer 
inblandade i plan- och byggs ärenden än planerat, men 
man har också deltagit i centrala projekt. Många timmar 
har lagts ned på införande av ett nytt ärendehanterings-
system. Infrastrukturenhetens budgetunderskott beror 
på en högre kapitalkostnad än beräknat, för bland annat 
gatubelysning. 

 

 

 

Affärsverksamheten 

Ännu ett år med överskott jämfört med budget för såväl 
VA som renhållning. Den främsta orsaken till detta är 
för VA's del ändrade redovisningsregler som innebär att 
en större del av kostnaderna belastar investeringar istäl-
let för drift. Enheten har också haft en längre tid med 
flera vakanta tjänster. För renhållningens del har det va-
rit ett väntans år på beslut om införande av nytt insam-
lingssystem vilket medfört att budgeterade medel för 
detta inte tagits i anspråk. 

Förslag för framtiden 

Kostnaderna för att tillsätta och tillfälligt bemanna va-
kanta tjänster kommer att öka. Behov av att anlita ex-
terna konsulter kommer att bestå. Då beslut om nytt 
insamlingssystem fattats kommer renhållningens kost-
nader att öka på grund av inköp av nya renhållningsfor-
don och därmed en ökad kapitalkostnad. Överskottet 
behöver finnas några år framöver för att täcka ökade 
kapitalkostnader som kommande investeringar genere-
rar. Detsamma gäller VA-enheten som framöver har 
stora kostnader för utbyte av VA-ledningar. 
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Överförmyndarnämnden 

Ordförande: Eva Eriksson (s) 

Årets resultat: -229 tkr 

Nettokostnad: 2 282 tkr 

Nämndens uppdrag 

Överförmyndarnämnden är en myndighet som har en 
rättslig särställning enligt föräldrabalken (FB). Nämn-
dens politiska ledning består av fem förtroendevalda le-
damöter och tre ersättare. Verksamheten bedrivs av en 
överförmyndarenhet med en långtgående delegation. 
Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som årligen via 
besök kontrollerar verksamheten. 

Överförmyndarenheten tillsätter gode män och förval-
tare. Nämndens primära uppgift är att utöva tillsyn över 
gode män, förvaltare genom att bland annat granska 
årsräkningar. Tjänstemännen på enheten har ett admi-
nistrativt och juridiskt verksamhetsansvar för sitt be-
slutsfattande enligt i huvudsak föräldrabalken. 

Årets verksamhet 

Kund/Brukare 

För att kunna stärka ställföreträdarna i sitt uppdrag ges 
möjlighet till introduktionsutbildning genom egenstu-
dier med tillhörande webbutbildning. Under 2016 har 
andelen komplexa ärenden som behöver en ställföreträ-
dare antingen med erfarenhet från liknande uppdrag, el-
ler med annan kompetens för att möta individen utifrån 
dess behov, ökat. Att finna lämpliga ställföreträdare 
också till huvudmän med svår problematik och/eller 
hot- och våldstendenser är en stor utmaning för verk-
samheten. Rekrytering av lämplig ställföreträdare drar 
ut på tiden dels på grund av svårigheten att hitta kom-
petenta ställföreträdare, men också då antalet ensam-
kommande barn ökat så kraftigt och därför tar tid från 
övrig verksamhet, får en del huvudmän vänta länge på 
att ställföreträdarskap anordnas. 

Tillgängligheten för ställföreträdare och huvudmän be-
döms däremot som hög då tjänstemännen i stor ut-
sträckning är tillgängliga per telefon eller e-post. Den 
geografiska närheten ses som positiv, liksom tjänste-
männens grundliga kännedom om flertalet ärenden, vil-
ket gör att vare sig ställföreträdare eller huvudmän be-
höver förklara och utveckla sitt ärende eller sin aktuella 
situation ingående, utan snabbt och enkelt kan få svar 
på aktuella frågor. Överförmyndarenheten bedömer att 
verksamheten fungerar bra i sin nuvarande form. 

Under kommande år bör en utvärdering av verksam-
heten göras vad gäller brukarnas, främst huvudmän-
nens och ställföreträdarnas, uppfattning om verksam-
hetens kvalité. 

Processer 

Uppskattningsvis har överförmyndarnämnden sam-
manlagt 100 olika processer i sin handläggning. Rutiner 
över samtliga dessa sammanställs dock inte. Arbetet 
med att ta fram skriftliga rutiner pågår löpande. 

En förändring som är märkbar för överförmyndar-
nämndens verksamhet är att tingsrätten nu förelägger 
nämnden att begära in läkarutlåtande inför tingsrättens 
beslut om anordnande av ställföreträdarskap. Detta har 
genererat ökad administration och kraftigt förlängda 
handläggningstider då vårdinstanser antingen inte in-
kommer med begärda handlingar överhuvudtaget, eller 
inkommer efter mycket lång tid samtidigt som det krä-
ver återkommande kontakter med tingsrätten för att an-
söka om anstånd. 

Resurser 

Överförmyndarnämndens resurser vad gäller årsarbe-
tare om 1,75 bedöms visserligen som tillräcklig för 
kärnverksamheten, men vid händelser, som vid något 
ökad ärendetillströmning eller ledighet hos tjänstemän 
saknas utrymme för nödvändig utvecklings-, informat-
ions- och rekryteringsarbete. 

Administrationen för ärendena rörande ensamkom-
mande barn har legat kvar på en hög nivå och tar en hel 
del tid i anspråk. 

Överförmyndarnämndens arbetsbelastning är ojämnt 
fördelad under året, då årets första halva är betydligt 
mer betungande i samband med granskning av årsredo-
visningar och redogörelser som lämnas av ställföreträ-
darna. Under våren är det således krävande för tjänste-
männen att bibehålla samma höga servicenivå med 
snabba kontaktvägar. Strävan görs dock att alltjämt fin-
nas tillgänglig på samma sätt, då uppfattningen är att 
snabba svar till ställföreträdarna ofta genererar att de 
därefter kan gå vidare i ärendena utan behov av ytterli-
gare mer omfattande kontakter vilket är tidsbesparande. 

Verksamhetens lokaler lever inte riktigt upp till behovet 
på sekretess och möjlighet till oplanerade besök av hu-
vudmän och ställföreträdare, men fungerar ändå relativt 
bra. 
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Ekonomi 

Överförmyndarnämndens resultat uppgår till -229 tkr, 
vilket är en försämring jämfört med föregående år, men 
en upphämtning jämfört med prognosen vid augusti-
rapporten 2016. 

Verksamheten är lagstyrd och rätten till arvoden till 
ställföreträdare regleras i lag. Arvodena följer SKLs, 
Sveriges kommuner och landstings, rekommendationer 
och huvudregeln är att huvudmannen själv betalar ar-
vodet. I föräldrabalken anges när kommunen tar över 
betalningsansvaret. 

Överförmyndarnämndens verksamhet har ingen egent-
lig möjlighet att generera intäkter. Intäkter under året 
består av ersättningar från migrationsverket för faktiska 
kostnader rörande godmanskap för ensamkommande 
barn, samt en mindre del av omfördelning av statliga 
medel genom socialtjänsten. Tidigare år hade överför-
myndarnämnden en överenskommelse som genererade 
högre intäkter internt. Sedan januari 2016 får överför-
myndarnämnden 25 tkr från socialnämnden när ett 
barn anvisat till Ale beviljas uppehållstillstånd. Kostna-
derna för ställföreträdarskap för gamla och sjuka har 
ökat med 140 tkr jämfört med föregående år. 

I det fall verksamhetens tjänstemän hade jobbat full tid, 
hade resultatet uppvisat ett betydligt högre underskott 
vilket tyder på att en översyn av budgeten bör göras, då 
den inte bedöms som tillräcklig. Hänsyn måste också 
tas till att verksamheten från 1 juli 2017 förlorar möjlig-
heten att återsöka kostnader för ensamkommande barn. 
Detta kommer kraftigt öka kostnaden för verksam-
heten. Under 2017 kommer därför verksamheten före-
slå överförmyndarnämnden att sänka arvoden till gode 
män för ensamkommande barn, i likhet med flera andra  

 

 

kommuner i Göteborgsregionen. 

En mer utförlig analys och rekommendation kan ges ti-
digast i augusti 2017 då förändringarna trätt i kraft och 
en aktuell prognos gällande antal ensamkommande 
barn i kommunen finns att tillgå. 

Verksamhetsmått 

Verksamhet 
Verksamhets-
mått 

Utfall 
2016 

Budget 
2016 

Utfall 
2015 

Överförmyndar-
verksamhet 

Förmyndarskap 100 98 94 

 Godmanskap 
enl. FB 11:4 

180 185 175 

 Förvaltarskap 
enl. FB 11:7 

23 23 20 

 Ensamkom-
mande barn i 
kommunen 

76 80 76 

Uppgifterna visar aktiva ärenden per 31 december. Under året har ärenden såväl till-
kommit som avslutats. 

Utöver de ärendegrupper som redovisas i tabellform 
finns ytterligare ställföreträdarskap såsom tillfälliga 
godmanskap enligt andra lagrum, särskilt förordnad 
förmyndare och särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Vad gäller särskilt förordnad vårdnadshavare, är detta 
främst kopplat till gruppen ensamkommande barn, som 
efter uppehållstillstånd ska ha en särskilt förordnad 
vårdnadshavare istället för en god man. Ärendegruppen 
ökar således inom verksamheten och kommer från och 
med 2017 redovisas särskilt tillsammans med de i tabel-
len angivna ärendegrupperna vid ekonomiska uppfölj-
ningar. 

Den sammanlagda ärendemängden gick från totalt 392 
till 415 under året. 

 

Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsområden Bokslut 2016 Bokslut 2015 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad 

Överförmyndarnämnden 4 671 2 389 2 282 2 651 587 2 064 

Kommunbidrag 2 053 2 025 

Resultat 4 671 4 442 -229 2 651 2 612 -39 

Framtid 

I dagsläget klarar sig verksamheten på 1,75. Det har 
dock varit ansträngt på grund av tjänstledighet så har 
utvecklings- och informationsarbetet fått stå tillbaka för 
att driva kärnverksamheten. Fokus på rekrytering har 

inte heller kunnat göras i nödvändig utsträckning. Ställ-
företrädarna har i år inte kunnat erbjudas kvällsföreläs-
ningar ett par gånger med termin som gjorts tidigare år. 

I jämförelse med likvärdiga kommuner vad gäller invå-
narantal, eller antalet årsredovisningar, har överförmyn-
darnämnden låg, eller till och med mycket låg beman-
ning. 
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Jävsnämnden 

Ordförande: Paula Örn (S)

Årets resultat: 151 tkr

Nettokostnad: 9 tkr

Nämndens uppdrag 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen samt övriga uppgifter 
som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet gentemot kommunala 
objekt/kommunal huvudman. 

Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar inom livsmedel, hälsoskydd, 
miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, naturvård, kalkning, producentansvar och 
foderkontroll gentemot kommunala objekt/ kommunal huvudman. 

Nämnden ansvarar för att pröva frågor som, förutom lag, följer av kommunens renhållningsordning, föreskrifter till 
skydd för människors hälsa och miljö eller vattenskyddsföreskrifter gentemot kommunala objekt/kommunal huvud-
man. 

Nämnden ansvarar för att upprätta förslag till åtgärdsprogram och svara för provtagning med anledning av miljökvali-
tetsnormer samt EU: s vattendirektiv. 

Nämnden har till uppgift att utöva all tillsyn och all tillståndsgivning gentemot kommunala objekt enligt följande lag-
stiftning; Miljöbalken, Livsmedelslagen, Plan- och bygglagen samt annan lagstiftning i anslutning till dessa lagar. 

Årets verksamhet 

Jävsnämnden har under 2016 haft 3 sammanträden. 

 

Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsområden Bokslut 2016 Bokslut 2015 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad 

Jävsnämnden 9 0 9 14 0 14 

Kommunbidrag 160 0 0 160 0 14 

Resultat 151 0 9 146 0 14 
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Ord och begrepp 

Anläggningskapital 

Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder, det vill säga eget kapital placerat i anläggnings-
tillgångar. 

Anläggningstillgångar 

Tillgång som avses att stadigvarande innehas, det vill säga i flera år. 

Avskrivningar 

Fördelning av anskaffningskostnaderna för en anläggningstillgång på fler 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 anläggningskapital och rörelsekapital. Utgörs i balansräkningen av skillnaden 
mellan tillgångar och skulder. Förändringen av eget kapital redovisas i resultaträkningen samt i balansräkningen genom 
att jämföra årets och föregående års bokslut. 

Finansnetto 

Skillnaden mellan finansiella kostnader och finansiella intäkter, det vill säga i huvudsak räntekostnader minus räntein-
täkter. 

Generella statsbidrag och utjämning 

Generella statsbidrag utgår med ett bestämt belopp per invånare. Utjämningen består av inkomstutjämning och kost-
nadsutjämning. 

Kapitalkostnader 

Är en intern kostnad mellan kommunens finansförvaltning och övriga förvaltningar. Kapitalkostnaderna består av av-
skrivningar och intern ränta på gjorda investeringar. 

Kassaflödesanalys 

Visar hur kommunens investeringar och löpande kassaverksamhet har finansierats och hur det har inverkat på kommu-
nens likvida ställning. 

Komponentavskrivning 

Vid tillämpning av komponentavskrivning delar man bokföringsmässigt upp en anläggningstillgång, t ex en byggnad, i 
olika komponenter med olika avskrivningstider istället för att låta anläggningstillgången i sin helhet ha samma avskriv-
ningstid. 

Kortfristiga fordringar eller skulder 

Fordringar eller skulder med en förfallotid om ett år eller mindre. 

Likvida medel 

Kontanter eller andra tillgångar som snabbt kan omsättas till pengar till exempel medel på bank. 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt. 

Långfristiga fordringar eller skulder 

Fordringar eller skulder överstigande ett år. 
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Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter minus investeringsbidrag. 

Nettokostnader 

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag (riktade stats- och landstingsbidrag), avgifter och ersättningar. Verksamhet-
ens nettokostnader (exkl. kapitalkostnader) återfinns i resultaträkningen. 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel plus kortfristiga fordringar. 

Periodisering 

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. 

Personalomkostnader 

Arbetsgivaravgifter, pensionskostnader 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 investeringar som finansierats med 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 utvecklats. 
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Revisionsberättelse 
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Protokoll från kommunfullmäktige 
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