
Ale kommun 

Årsredovisning 2015 



Årsredovisning 2015, Ale kommun  

Foto på framsidan: Alekuriren 

Foto: Ale kommun 

Tryck: Ale kommun kontorsservice 



Årsredovisning 2015, Ale kommun  

Innehållsförteckning 
Kommunchefens sammanfattning ............................................................................................... 4 

Ales vision ..................................................................................................................................... 5 

Ale kommuns organisation ........................................................................................................... 6 

Valresultat, mandatfördelning ...................................................................................................... 7 

Befolkning i Ale 31 december ....................................................................................................... 8 

Sammandrag 5 år, kommunen ..................................................................................................... 9 

Verksamhetsuppföljning Ale kommun....................................................................................... 10 

Uppföljning - Uppdrag från fullmäktige 2015 ............................................................................. 12 

Kommunens Förvaltningsberättelse .......................................................................................... 16 

Förvaltningsberättelse för kommunens bolag och kommunalförbund ................................... 27 

Kommunkoncernens förvaltningsberättelse ............................................................................. 30 

Redovisningsprinciper ................................................................................................................ 32 

Ekonomisk sammanställning ..................................................................................................... 34 

Notförteckning ............................................................................................................................. 36 

Driftsammanställning, kommunen ............................................................................................. 43 

Investeringssammanställning, kommunen ............................................................................... 44 

Exploateringsredovisning, kommunen ...................................................................................... 45 

Pensionsredovisning enligt fullfondsmodell ............................................................................. 46 

Personalanalys Ale kommun ...................................................................................................... 48 

Miljöredovisning .......................................................................................................................... 52 

Kommunstyrelsen ....................................................................................................................... 54 

Utbildningsnämnden ................................................................................................................... 57 

Kultur- och fritidsnämnden ......................................................................................................... 61 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden .................................................................................. 64 

Samhällsbyggnadsnämnden ...................................................................................................... 68 

Överförmyndarnämnden ............................................................................................................. 72 

Jävsnämnden .............................................................................................................................. 74 

Kommunens bolag och kommunalförbund ............................................................................... 75 

Ord och begrepp ......................................................................................................................... 76 

Revisionsberättelse..................................................................................................................... 77 

Protokoll från kommunfullmäktige ............................................................................................. 78 



Årsredovisning 2015, Ale kommun  

Kommunchefens sammanfattning 

Kund/Brukare 

Det är viktigt att allt vi gör värderas i relation till i 
vilken omfattning det påverkar värdet för våra invå-
nare och andra intressenter. Det ska vara lätt att 
leva i Ale. Under året har ett antal mätbara mål för-
bättrats i relation till kunder/brukare. De viktigaste 
är: 

• De förbättrade resultaten i skolan i alla årskurser.
Resultaten syntes tidigare i årskurs 3 och årskurs
6. Nu kan vi också se tydliga resultatförbätt-
ringar inom alla årskurser på högstadiet.

• Tillväxttakten i kommunen når upp till de satta
målvärdena 1,5 % för 2015. 

• Näringslivsrankingen förbättras fortsatt från 61
till 43.

• Kommunens hemsida står sig nu väl i en nation-
ell jämförelse och gör det enkelt för invånarna
att hitta rätt information på ett enkelt sätt.

• Ekologiska livsmedel i vår måltidsverksamhet
ökar från 20 till 28 %.

• Miljöfordon i kommunen är 47 % och el och el-
hybridfordon ökar snabbt. Detta innebär att vi
kommer att nå målsättningen om 100 % miljö-
fordon 2018.

• Resultatet på HSB:s bostadsindex som visar att
vi inte bara planerar för nybyggnation utan också
att planerna sätts i verket, ranking 1 i Sverige till-
sammans med Umeå. I Ale är det lättare att få en
bostad än i andra kommuner.

• Svarsfrekvens och bemötande per telefon och
mejl är topp tio i Sverige.

• Medborgarna möjlighet att delta i utvecklingen
av kommunernas verksamhet ökar från 65 till
70. Snittet i Sverige är 55.

Det mest spektakulära i Ale 2015 var Ale invite. En 
Big air jump tävling i Alebacken med stora delar av 
världseliten. Kommunens engagemang i tävlingen är 
en viktig del i marknadsföringen av kommunen som 
en spännande och attraktiv plats också för nya mål-
grupper. 9 000 besökare gjorde tävlingen till en 
oförglömlig händelse när alla andra skidtävlingar sö-
der om Dalarna var inställda. I Ale gjorde vi det 
omöjliga möjligt. 

Processer 

Arbetet med lednings- och styrningsfrågorna har 
fortsatt under 2015. Målsättningen är att skapa en 
bra balans mellan hållbarhetens tre dimensioner. Ef-
terhand skapas tydlighet hela vägen från fullmäkti-
ges verksamhetsplan till genomförandet på enhets-
nivå. Flera viktiga förändringar har påbörjats under 
2015 men är ännu inte i mål. Bland dessa kan näm-
nas ny modell för internhyra, lokalmodell samt lång-
siktig planering av nybyggnation och renoveringar i 
fastighetsbeståndet. 

Resurser 

Sjuktalen för tillsvidareanställda minskar avseende 
korttidssjukskrivning men ökar när det gäller längre 
sjukskrivningar. Arbetet som gjorts för att minska 
korttidssjukskrivningarna har varit framgångsrikt 
och gett resultat. Ökningen av de längre sjukskriv-
ningarna måste snarast hanteras på samma fram-
gångsrika sätt. Orsakerna är oftast helt andra vilket 
kräver andra åtgärder. Det omfattande förändrings-
arbetet inom omsorgerna har sannolikt påverkat ut-
fallet negativt. Arbete startas under 2016 för att för-
bättra situationen för medarbetarna inom sektor Ar-
bete, trygghet och omsorg. Omsättningen av chefer 
är en annan utmaning som också behöver förbättras 
inom sektorn. Sektor UKF har varit framgångsrika 
med att skapa bättre villkor för sina rektorer och 
förskolechefer. Erfarenheter från detta arbete ska 
nyttjas. 

Ekonomi 

Årets resultat är 41,2 Mkr. Till stor del beror resul-
tatet på engångsposter framförallt försäljning av 
mark och engångsåterbetalning från AFA. Kärn-
verksamhetens resultat är väldigt nära 0. På sikt är 
det låga budgeterade resultatet ett problem för en 
kommun med stark tillväxt. Konsekvensen blir att 
en väldigt hög andel av kommande investeringar be-
höver lånefinansieras eller att externa aktörer för-
sörjer kommunen med de fastigheter som tillväxten 
kräver. Inför de kommande åren behövs ett aktivt 
ställningstagande för att säkerställa god ekonomisk 
hushållning och därmed ett större eget handlingsut-
rymme.  

Björn Järbur 
Kommunchef 
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Ales vision 

Vision 2025 

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

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi 
underlättar 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 

förenkla människors vardag. Med mod, samarbete 
och energi skapar vi en levande kommun för både 
invånare och företagare. Vi ger aleborna livskvalitet 
och inspiration att förverkliga sina drömmar! 

Vår värdegrund 

Stolthet - Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar för-
troende i det personliga mötet. 

Omtanke - Vi bemöter alla med öppenhet, tillit och 
respekt. 

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

Schemat visar kommunens organisation 2016. Under 2015 låg fastighet under samhällsbyggnad och kost och service un-
der utbildning. 
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Valresultat, mandatfördelning 
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 

Paula Örn, ordförande (S) 
Mikael Berglund, 1:e vice ordförande (M) 

Björn Norberg, 2.e vice ordförande (S) 

Christina Oskarsson, ledamot (S) 

Klas Karlsson, ledamot (S) 

Sonny Landerberg, ledamot (MP) 

Jonny Sundling, ledamot (V) 

Dan Björk, ledamot (M) 

Carina Zito Averstedt, ledamot (M) 

Rose-Marie Fihn, ledamot (L) 

Åke Niklasson, ledamot (C) 

Ingela Nordhall, ledamot (AD) 

Robert Jansson, ledamot (SD) 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 
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 2012 2013 2014 2015 

Totalt 27 842 28 074 28 423 28 862 

Surte 2 787 2 786 2 818 2 920 

Bohus 3 082 3 112 3 153 3 169 

Nödinge 5 504 5 644 5 799 5 898 

Nol 3 439 3 482 3 478 3 467 

Alafors 1 938 1 893 1 907 2 018 

Starrkärr, Kilanda, Ryd 1 777 1 793 1 775 1 799 

Älvängen 4 435 4 445 4 576 4 750 

Skepplanda 3 211 3 250 3 255 3 205 

Hålanda 909 893 892 871 

Alvhem 699 712 718 710 

Övriga 61 64 52 55 

Karta Ale kommun 

Folkmängd fördelning 

Hela 
riket 

Västra 
Göta-

lands län 

Förorts 
kommun 
till stor-
städer ') 

Ale 

Folkmängd 9 851 017 1 658 682 1 618 048 28 862 

Därav andel (%) 

- Kvinnor 49,9 49,9 50,0 49,1 

- Män 50,1 50,1 50,0 50,9 

- 0-17 år 20,6 20,5 23,6 23,0 

- 18-64 år 59,7 60,3 59,3 58,8 

- 65- år 19,8 19,3 17,1 18,2 

- Gifta 33,4 33,6 35,7 36,7 

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

- Med utländsk bakgrund 22,2 22,3 25,3 19,6 

- Utrikes födda 17,0 16,8 19,0 14,1 

- Utländska medborgare 7,9 7,4 8,4 5,0 

Medelålder 41,2 41,0 39,4 39,9 

*) 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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Folk-
mängd 
totalt 

27 442 27 577 27 842 28 074 28 423 28 862 

0 år 304 317 317 333 303 327 

1-5 år 1 786 1 807 1 808 1 813 1 886 1 880 

6-9 år 1 398 1 446 1 469 1 499 1 520 1 549 

10-12 år 1 040 1 025 1 037 1 034 1 096 1 103 

13-15 år 1 097 1 020 1 058 1 058 1 042 1 092 

16-18 år 1 264 1 222 1 131 1 097 1 042 1 052 

19-29 år 3 225 3 336 3 471 3 612 3 694 3 793 

30-39 år 3 651 3 618 3 529 3 487 3 478 3 468 

40-64 år 9 142 9 076 9 154 9 109 9 218 9 349 

65-74 år 2 777 2 911 3 011 3 117 3 194 3 221 

75-84 år 1 268 1 311 1 372 1 426 1 459 1 525 

85- år 490 488 485 489 491 503 
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Sammandrag 5 år, kommunen 
Tkr 2011 2012 2013 2014 2015 

Allmänt 
Folkmängd 31/12 27 577 27 842 28 074 28 423 28 862 

Skattesats, kr * 22,30 21,87 21,87 21,87 21,87 

Ekonomiskt resultat 
Årets resultat, Mkr 47,6 40,0 37,5 35,8 41,2 

Nettokostnadsandel 96,3% 97,0% 97,3% 97,5% 97,2% 

Nettoinvesteringar, Mkr 113,7 150,8 84,6 139,7 295,1 

Tillgångar och skulder 
Anläggningstillgångar, Mkr 837,2 920,4 929,9 990,5 1 288,5 

Långfristiga låneskulder, Mkr 106,0 120,0 120,0 120,0 230,0 

Lån som andel av anläggnings-
tillgångar 13 % 13 % 13 % 12 % 20 % 

Eget kapital, Mkr 662,4 702,4 739,9 775,7 816,9 

Soliditet 59,6% 58,0% 61,0% 59,4% 53,7% 

Borgensåtagande, Mkr 658,5 639,7 612,3 456,6 447,4 

Pensionsskuld, Mkr ** 63,5 67,6 82,3 88,3 92,2 

Ansvarsförbindelse, pens-
ioner, Mkr 601,8 600,1 637,1 612,9 588,2 

Per invånare 

Anläggningstillgångar, kr 30 358 33 059 33 125 34 848 44 642 

Långfristiga låneskulder, kr 3 844 4 310 4 274 4 222 7 969 

Borgensåtaganden, kr 23 877 22 977 21 811 16 063 15 501 

Pensionsskuld inkl ansvarsför-
bindelse, kr 24 125 23 982 25 627 24 669 23 573 

* Skattesänkningen år 2012 är helt och hållet en konsekvens av skatteväxling med Västra Götalandsregionen i samband
med överföring av kollektivtrafiken.

** 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 kortfristig skuld. 
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Verksamhetsuppföljning Ale kommun 
KF:s prioritering för nämndernas mål och målvärden 

Befolkningstillväxten ska årligen vara minst 1,5 %. 
Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Målsättning för 
antal invånare i 
kommunen 31/12 

28 862 28 850 
28 825 i 

plan 

100,04 % 

Antal nyproducerade lägenheter per år ska öka. 
Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Antal färdigställda 
bostäder 
Målet 2018 är 
200. Minst 50 av
dessa ska vara
hyresrätter.

278 200 139 % 

Kommentar 
Målet för 3:e tertialet redan uppnått i början på december 

Hur många olika vårdare besöker en äldre person 
med hemtjänst under en 14-dagarsperiod. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Hur många olika 
vårdare besöker en 
äldre person med 
hemtjänst under en 
14-dagarsperiod?
Målet 2018 är 8.

11 11 100 % 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till mandatperi-
odens slut införa ett kundcenter som vid första kon-
takten löser 70 procent av de ärenden som aktuali-
seras. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Antal lösta ärenden 
vid första kontakt 
med kundcenter. 
Målet 2016 är 40 %. 

30 % 

Kontaktcenter startades i oktober 2015. Årets tre sista månader ägnades 
åt att bygga upp verksamheten och utbilda medarbetarna. Formellt invig-
des Kontaktcenter den 11 januari 2016. Därmed övertogs ett antal upp-
drag från respektive sektor. 

2018 ska alla målsättningar inom energi- och kli-
matplanen vara i fas. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel uppfyllda 
målsättningar i 
energi- och klimat-
planen som är i 
fas 

45 % 100 % 45 % 

Kommentar 
Energi- och klimatplanen antogs i februari i år och enheterna ar-
betar med att ta fram genomförandeplaner för sina målområden 
och att få in dessa i sina enhetsplaner för 2016.  

Insamling av matavfall från hushållen ska införas 
under mandatperioden. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel hushåll där 
matavfall hämtas 
2018 ska matavfall 
hämtas i 50 % av 
hushållen. Målet 
2016 är 30 %. 

26 % 25 % 104 % 

Andelen el- och elhybridbilar ska öka 
Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel el- och elhy-
bridbilar 

25 % 23 % 108,7 % 

Andelen ekologisk mat ska öka. 
Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Ekologiska livsme-
del i kommunens 
verksamhet, andel 
(%) 
Målet 2018 är 40 %. 

28 % 25 % 112 % 

Andel arbetslösa och i program i åldern 18 – 24 år 
ska minska 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Antalet arbetslösa 
och i program i ål-
dern 18-24 år. Dec 
2015 
Målet 2018 är 50. 

137 100 73 % 
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Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförbere-
dande program ska öka. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel behöriga till 
gymnasieskolans yr-
kesförberedande 
program. 
Målet 2018 är 95 %. 
Målet 2016 är 87 %. 

81 % 87 % 91,49 % 

Andel elever som nått målen i alla ämnen ska öka. 
Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel elever som 
nått målen i alla äm-
nen, årskurs 9. 

65 % 71 % 91,55 % 

Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att 
lära sig mer ska öka. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andelen elever i 
årskurs 8 som kän-
ner önskan att lära 
sig mer.  
Målet 2018 är 55 %. 
Målet 2016 är 44 %. 

42,5 % 38 % 111,84 % 

Antal barn per vuxen ska minska inom förskolan. 
Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Antal barn per 
medarbetare 
Målet för 2018 
är 5,5 barn per 
medarbetare. 

5,7 5,6 97,68 % 

Kommentar 
avser hela år 2015 

Genomsnittlig gruppstorlek i förskolan ska minska. 
Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Genomsnittlig grupp-
storlek i förskolan 
Målet 2018 är 16,5. 

17,6 17,5 99,43 % 

Kommentar 
Genomsnitt januari-juni 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hel-
hetsbedömning målsättning. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyl-
lelse 

Brukarbedömning 
hemtjänst äldre-
omsorg – helhetsbe-
dömning 
Målet 2018 är 90 %. 

90 % 90 % 100 % 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
helhetsbedömning målsättning. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg - hel-
hetsbedömning. 
Målet 2018 är 86 %. 

84 % 86 % 97,7% 

Andelen personal som arbetar heltid ska mätas. 
Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel personal som 
arbetar heltid 
Målet 2018 är 85 %. 
Målet 2016 är 81 %. 

77 % 78  % 98,7 % 

Sjukfrånvaron ska minska. Ale ska ligga under snit-
tet för GR-kommunerna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaro 8,2 % 7,7 % 93,51 % 

Andel personal som i personalenkäten anger att de 
trivs på sitt arbete ska mätas. Målvärde för reste-
rande period formuleras efter genomförd medarbe-
tarenkät. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Andel personal 
som trivs på sitt 
arbete 

83 % 

11



Årsredovisning 2015, Ale kommun  

Uppföljning - Uppdrag från fullmäktige 2015 

0 10 12 10 1 av 33 uppdrag 

Uppdrag Status Kommentar 

En strategi för vatten- och av-
loppsverksamheten ska im-
plementeras under året.  

Pågående 
med avvi-
kelse 

Va-strategin har presenterats för kommunfullmäktige, men har åter-
remitterats. Efter revidering kommer den gå tillbaka till kommunfull-
mäktige och målsättningen är att den ska antas i början av 2016. 

Nya offentliga byggnader ska 
byggas med lågenergiteknik 
eller motsvarande.  

Avslutad Beslut om uppdatering av Energi- och klimatplanen togs 2015-02-
23. Nya fastigheter följer de riktlinjer som fastställdes i detta doku-
ment.

Vi skall utvärdera tillämp-
ningen av LOV i kommunen. 

Avslutad Utvärderingen har genomförts och presenterades i Omsorgs- och ar-
betsmarknadsnämnden i augusti 

En strategi för hur olika de-
taljplaner ska prioriteras och 
som leder till minskade ge-
nomloppstider ska tas fram.  

Pågående 
enligt plan 

Förslag har arbetats fram under hösten 2015, bland annat hölls en 
halv dags workshop med KS i oktober. Förslag till beslut samordnas 
under vintern 2015/16 med nytt Bostadsförsörjningsprogram (ansvar 
MEX). Till KS för beslut under våren 2016. 

Fastighetsnära insamling av 
källsorterat hushållsavfall 
ska införas under mandatpe-
rioden. En plan för införande 
ska tas fram och kostnads-
sättas  

Pågående 
med avvi-
kelse 

Fastighetsnära insamling av källsorterat hushållsavfall har erbjudits 
flerfamiljshus och verksamheter sedan lång tid tillbaka. Arbetet med 
en ny avfallsplan för att införa fastighetsnära insamling även hos vil-
lakunder kommer att fortsätta under 2016. 

Sektorerna skall samverka 
kring sociala investerings-
perspektivet och tidiga/före-
byggande insatser  

Pågående 
enligt plan 

Projektet Mini Mili pågår och har många ärenden samt följeforsk-
ning. Styrning av projektet bedöms inte har fungerat tillfyllest enligt 
sektor OAN. Sektor UKF deltar aktivt i arbetet kring tidiga samord-
nade insatser som leds av utvecklingsavdelningen. I framtiden be-
hövs en gemensam ledningsstruktur för att hålla ihop alla sociala in-
vesteringar. 

En plan för utvecklingen i 
Ales skolor ska vara känd i 
hela organisationen  

Pågående 
enligt plan 

Under 2015 har sektor UKF startat arbetet med ett långsiktigt ut-
vecklingsprogram för att skapa goda skolresultat i Ale kommun. Pro-
grammet är uppdelat i tre olika planer: 

• Pedagogisk plan
• Kompetensförsörjningsplan
• Lokalstrategisk plan

De tre spåren ses som en helhet och stöttar varandra. Bra lärmiljöer 
är av avgörande betydelse både för barn/elevers och pedagogers 
arbetsmiljö, och elevers lust och motivation att lära. Utvecklingspro-
grammet kommer att rapporteras av mot delmål enligt fastlagda da-
tum och följas upp enligt den kommunala styr- och uppföljningsked-
jan. 
Den pedagogiska planen presenteras i den nya pedagogwebben 
och arbetet med att skapa nya mål, aktiviteter, tidplan och uppfölj-
ning fortsätter. De två planerna som avser lokaler och kompetensför-
sörjning är i starten av arbetet och kommer att fortsätta under 2016. 

I samverkan leda arbetet med 
fler näridrottsplatser.  

Pågående 
enligt plan 

Arbetet med näridrottsplatserna sker med hjälp av kommunens fäl-
tassistenter tillsammans med ortens ungdomar och föreningsliv. 
Näridrottsplatsen i Skepplanda kommer att invigas under våren 
2016. 
Processen med näridrottsplatsen i Surte startar i februari 2016. 

Utvärdera och föreslå föränd-
ringar av föreningsbidragen 
med fokus på jämlikhet, jäm-
ställdhet, folkhälsoperspek-
tiv samt höjning av nivån på 
stödet.  

Pågående 
med avvi-
kelse 

En genomgripande analys av de totala föreningsbidragen pågår. 
Analysen utgår från de bidrag som fördelats under 2015 och kom-
mer att presenteras under senvåren 2016. 
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Årsredovisning 2015, Ale kommun  

Uppdrag Status Kommentar 

Våra ungdomar skall erbju-
das feriearbete till avtalsenlig 
lön  

Avslutad Satsningen på Feriearbete till alla födda 98-99 inom Ale kommun 
har slagit mycket väl ut. Totalt gavs 498 ungdomar feriearbete. Om 
samma satsning ska göras 2016 bedöms det finnas behov av vissa 
förändringar. Exempelvis behövs ett mer långsiktigt och tidigare start 
med uppdraget. 

Ale kommun ska arbeta med 
en Noll-vision för ungdoms-
arbetslösheten  

Pågående 
med avvi-
kelse 

Individ och familjeomsorgen har under året ingått en avsiktsförkla-
ring tillsammans med Arbetsförmedlingen om att ta fram en lokal 
överenskommelse om samverkan avseende unga arbetslösa. Dua-
projektet. Den lokala överenskommelsen är framtagen och beslutad 
att gälla. 

Ett eller flera trygghetsboen-
den ska finnas i kommunen  

Pågående 
enligt plan 

Tillsammans med Skanska har planering för 28 platser i trygghets-
boende genomförts. 

Utreda möjligheten till el-
bilspool till exempel i sam-
verkan med Alebyggen samt 
ansvara för att bygga ut fler 
möjligheter att ladda elbilar i 
kommunen.  

Pågående 
enligt plan 

Utredningen om elbilspool är genomförd. För att elbilspoolen ska 
komma till stånd måste avtal mellan kommunen och Alebyggen skri-
vas. För detta krävs formella beslut att det ska ske. 
I slutet av 2015 har kommunen fått medel från Naturvårdsverket att 
bygga en första snabbladdstation. 

Starta byggnation av nya för-
skoleavdelningar.  

Pågående 
med avvi-
kelse 

En behovsanalys har gjorts, och arbete med prioriteringsordning på-
går. Nya förskoleavdelningar har startat under våren 2015, och flera 
nya avdelningar startar under våren 2016. Svårighet att rekrytera 
personal till verksamheten försvårarar start av nya förskolor. 

Stärk lovskolan så att behö-
riga lärare i alla ämnen som 
eleverna har behov av finns 
tillgängliga.  

Pågående 
med avvi-
kelse 

Ämnesbredden i sommarskolan har ökat jämfört med föregående år. 
En viktig faktor för att få de elever som bäst behöver det att komma 
till sommarskolan är att det är på den egna skolan med lärare man 
har en relation till, annars kommer de helt enkelt inte. Därför är inte 
ämnesbredden det viktigaste för lyckade resultat i sommarskolan. 
Sommarskolan bedrivs på alla högstadieskolor och med de lärare 
som eleverna har en relation till. 

Utarbeta en plan för utökad 
fysisk aktivitet i skolan.  

Pågående 
med avvi-
kelse 

Fysisk aktivitet är viktigt alldeles oavsett skolresultat. Men då Ale har 
haft låga resultat är det särskilt viktigt att koppla alla åtgärder till 
måluppfyllelse. Den pulsträning som bedrivs på Surteskolan syftar 
till bättre studieresultat och har visat goda resultat i USA. I år gör vi 
första året på Surte med startvärde avseende kunskapsmätning, 
uppföljningar under året samt avslutningsvärde i juni. Om det visar 
positivt resultat går vi vidare med fler skolor. 

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

Pågående 
med avvi-
kelse 

Ales skolor hade i mars 85 % behöriga lärare i skolorna vilket gör att 
Ale till hör de 10 % av landets kommuner som har flest behöriga lä-
rare. 
En ny rapport med fördelning av behöriga lärare sammanställs i jan-
feb 2016. 
I den nya sammanställningen blir de undervisade timmarna tydli-
gare. Detta arbete pågår och kommer att följas upp kontinuerligt un-
der 2016 

Pröva möjligheten att driva 
fler verksamheter utifrån kon-
ceptet ”meröppet”.  

Avslutad En projektplan för hur meröppet för kulturskolan ska etableras under 
2016-2017 är framtagen. 
Planering pågår med att ge föreningarna tillgång till e-tjänstbokning 
och med ett tag- system kommer de att kunna styra och använda sig 
av meröppetprincipen. 

Ansvara för utvecklingen av 
Jennylund (ridhus och friid-
rott) samt Säkra ridvägar.  

Pågående 
enligt plan 

Projektering av en ny ridanläggning i Jennylund pågår. Anlägg-
ningen beräknas vara klar våren 2017. 
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Uppdrag Status Kommentar 

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

Pågående 
med avvi-
kelse 

Arbetet pågår med framtagande av hur fler säkra busshållplatser 
ska byggas på landsbygden. Arbetet förväntas vara klart våren 
2016. 

Införa matlagning i hemmet 
som biståndsbedömd insats. 

Avslutad Ett förslag är framarbetat och ärendet kommer att tas upp i Om-
sorgs- och arbetsmarknadsnämnden i februari 2016. 

Rätten att själv styra insat-
serna inom den beviljade 
hemtjänsttiden ska utvecklas. 

Ej påbör-
jad 

När förslag på ny ersättningsmodell inom hemtjänsten utreddes 
och presenterades för nämnden, föreslogs att rätten att styra insat-
ser inom den beviljade hemtjänsttiden skulle möjliggöras genom att 
implementera en annorlunda ersättningsmodell. Beslut om att in-
föra ny ersättningsmodell har ej tagits under 2015. 

Genomlysa individ- och famil-
jeomsorgsverksamheten och 
sänka kostnaderna närmare 
standardkostnad för kommun-
gruppen.  

Pågående 
enligt plan 

Genomlysningen genomfördes i okt/nov och är slutförd. Resultatet 
har presenterats för nämnd och i december genomfördes en pre-
sentation för hela verksamheten IFO. Resultatet kommer att använ-
das i planeringen av verksamheten under 2016. 

Leda arbetet med införande av 
personalkläder. System för 
personalkläder ska finnas 
inom omsorgen och barnom-
sorgen.  

Avslutad Förskolan och hemtjänsten har nu infört arbetskläder. 

Undersöka möjligheten att er-
bjuda studentbostäder i kom-
munen.  

Pågående 
enligt plan 

Arbete pågår tillsammans med Alebyggen och Stiftelsen Göteborgs 
Studentbostäder (SGS) att utreda möjligheten att skapa studentbo-
städer i Surte. Nästa steg är att via en enkätundersökning få grepp 
om vilken efterfrågan som kan finnas. 

Påbörja projektering av ny 
samlad kommunadministrat-
ion.  

Avslutad En förstudie för placeringen av en samlad kommunadministration 
genomfördes under våren 2015. Kommunfullmäktige har därefter 
beslutat att ett nytt gemensamt kommunhus ska placeras i Nöd-
inge. 
Under 2016 kommer parallella projekt att drivas som definierar 
"Framtidens arbetsplats" samt skapar detaljplanemässiga förutsätt-
ningar för den kommande byggnationen 

Förändra färdtjänstreglemen-
tet så att Västra Götalandsreg-
ionen utgör färdtjänstområde 
för kommunen.  

Pågående 
enligt plan 

Ett förslag till färdtjänstreglemente har presenterats för Kommun-
styrelsen under december, vilket återremitterades tillsammans med 
ett antal utredningsuppdrag. 

Jämställda löner är priorite-
rade  

Pågående 
enligt plan 

Särskild satsning på jämställda löner genomfördes från och med    
1 juli 2015 och omfattar framförallt undersköterskor, sjuksköterskor, 
lokalvårdare och måltidsbiträden. Sammantaget satsades 2,5 Mkr 
för att utjämna osakliga löneskillnader som beror kön. 

För Kultur- och fritidsnämn-
den är det viktigt att utöka ser-
vicen inom exempelvis folk-
biblioteksverksamheten. Ett 
nytt bibliotek centralt i Äl-
vängen ska därför skyndsamt 
etableras. 

Avslutad Nytt bibliotek i Älvängen öppnar under våren 2016 

Det drogförebyggande arbetet 
ska starta redan i år 5 och ett 
tvärpolitiskt forum ska inrät-
tas i syfte att utveckla det 
drogförebyggande arbetet i 
kommunen.  

Avslutad Det drogförebyggande arbetet och tidiga samordnade insatser sker 
från tidig ålder, dvs redan från åk 5. Inom projektet MiniMili har re-
presentanter varit ute i skolor och informerat som ett led i det drog-
förebyggande arbetet. 
Beslut om en tvärpolitisk referensgrupp för tidiga samordnade in-
satser har inrättats och har inom kort sitt första möte. 
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Uppdrag Status Kommentar 

Utveckla nya former för med-
borgardialog.  

Avslutad Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för medborgardia-
log. Under 2016 kan förvaltningen arbeta vidare med att införa be-
prövade metoder och eventuellt utveckla nya metoder, speciellt an-
passade för Ale kommun. I ett gemensamt projekt med Ghanzi i 
Botswana, finansierat av ICLD, analyseras och prövas behov och 
metoder. 

Leda arbetet med införandet 
av heltid.  

Pågående 
enligt plan 

Projektgruppen för heltid har under hösten 2015 gjort studiebesök, 
gått utbildningar, läst rapporter och deltagit på seminarier kring hel-
tidsfrågan. Ett förslag kommer presenteras för politiken februari 
2016. 

Att under 2015 skapa en mo-
dell som ger incitament för 
att minska användningen av 
timanställda.  

Pågående 
med avvi-
kelse 

Införandet av TimeCare planering och pool kommer skapa möjlig-
heter för verksamheterna att få en bättre överblick, minskad använd-
ning av timanställda och underlätta för personalbemanningen. 
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Kommunens Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Årets resultat är 41,2 Mkr och något högre än föregående 
års resultat på 35,8 Mkr. Årets budgeterade resultat är 
5,0 Mkr. 2015 års bokslut visar således ett resultat som är 
36,2 Mkr bättre än budget. I årets resultat finns realisations-
vinster från exploateringsfastigheter och försäljning av bo-
stadsrätter på 18,9 Mkr. Kommunens bättre resultat i för-
hållande till budget, förklaras i huvudsak av dessa realisat-
ionsvinster, återbetalning av AFA-premier 10,9 Mkr och 
låga finansiella kostnader 5,6 Mkr. 

Nettokostnadsandelen uppgår till 97,2 procent. 

Enligt lagstadgade redovisningsprinciper bokförs inte hela 
pensionsskulden. Pensionsförmåner intjänade före 1998 vi-
sas endast som ansvarsförbindelse och påverkar ej resultat 
och eget kapital. Ansvarsförbindelsen har nu nått sin kul-
men och har i år minskat med 24,7 Mkr. 

Kommunens egna kapital uppgår nu till 816,9 Mkr. Solidi-
teten inklusive ansvarsförbindelsen har ökat till 15 %. 

Årets nettoinvesteringar blev 295,1 Mkr, vilket är drygt 
72 % av det beviljade investeringsutrymmet på 407,5 Mkr. 
Tidsmässig förskjutning av några projekt är förklaringen till 
att inte hela investeringsutrymmet använts under året. Av-
skrivningarna och årets resultat har gjort att självfinansie-
ringsgraden är 39 % för investeringarna. 

Kommunens långfristiga banklåneskuld har ökat med 110 
Mkr och uppgår nu till 230 Mkr. 

Kommunens budget 

I den av fullmäktige först antagna budgeten för år 2015 sat-
tes årets resultat till 5 Mkr. Nettokostnadsandelen var där-
med budgeterad till 99,7 %.  

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-10 § 43 att omfördela 
kommunbidragsramarna mellan nämnderna efter ny mo-
dell för IT-debitering och förändrad ekonomorganisation. 

I budgetbeslutet låg medel för löneavtal 2015 under kom-
munstyrelsen och dessa har under året fördelats ut till 
nämnderna efter hur löneavtalet har utfallit. Nämnderna 
fick också kompensation för ökade timlönekostnader och 
avtalsmässig uppräkning av semesterlöneskulden med ett 
helårsbelopp för 2015, som också ligger kvar i ramarna för 

2016. Dessutom har det skett en revision för jämställda lö-
ner där nämndernas ramar justerats för 2015 med helårsef-
fekt för 2016.   

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 § 21 att under 
året ianspråkta 8,6 Mkr ur den så kallade Utvecklingsfonden 
(medel finns reserverade inom eget kapital). Samtliga kost-
nader för de beslutade verksamhetsområdena inom Ut-
vecklingsfonden kostnadsförs på kommunstyrelsen. En ne-
gativ avvikelse uppstår därmed i förhållande till årets bud-
get. 

Kommunstyrelsen har beslutat om två projekt som ska fi-
nansieras inom avsatta medel för Sociala investeringsfon-
den (även här finns medel reserverade inom egna kapitalet): 
Fotosyntes och Mini Mili. Under 2015 beräknades 
ca 5,1 Mkr ianspråktas från Sociala investeringsfonden för 
dessa projekt. 

Årets resultat bättre än budget 

Årets resultat 41,2 Mkr (35,8 Mkr) är 36,2 Mkr bättre än det 
budgeterade resultatet. I årets resultat finns realisations-
vinster från exploateringsfastigheter och försäljning av bo-
stadsrätter på 18,9 Mkr. Kommunens bättre resultat i för-
hållande till budget, förklaras i huvudsak av dessa realisat-
ionsvinster, återbetalning av AFA-premier 10,9 Mkr och 
låga finansiella kostnader 5,6 Mkr. Det finns även andra 
budgetavvikelser såsom låga sociala avgifter, budgetöver-
skott/underskott hos nämnderna, ianspråktagande av ut-
vecklingsfond och social investeringsfond, lägre skattein-
täkter/generella statsbidrag men dessa poster balanserar 
varandra på totalen. 

I jämförelse med 2014 är det viktigt att observera att årets 
återbetalning på 10,9 Mkr av premierna för Avtalsgrupp-
sjukförsäkringen (AGS-KL) saknas motsvarande post 
2014. 

Budgetöverskottet består således av poster av engångska-
raktär; realisationsvinster, återbetalning av premier och hi-
storiskt låga räntenivåer. Verksamheten bedrivs således på 
en nivå som nästan till 100 % ianspråktar kommunens in-
täkter och genererar inte något överskott. Årets budgetö-
verskott är ett mycket välbehövligt finansieringsbidrag till 
den stora investeringsvolymen. 
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Balanskravet – ett minimikrav 

Balanskravet, som gäller från och med år 2000, innebär att 
årets resultat, med avdrag för realisationsvinster, ska vara 
större än noll kronor. Ale kommun har samtliga år uppfyllt 
balanskravet. Årets resultat uppfyller med god marginal ba-
lanskravet: 

Mkr 

Årets resultat 41,2 

Avgår exploateringsvinster -16,6

Avgår övriga realisationsvinster -2,3

Balanskravsresultat  22,3

Härtill har medel avsatta i eget kapital förbrukats: 

Ianspråktagande av social investeringsfond  5,0 

Ianspråktagande av utvecklingsfond  4,5 

Resultat efter ianspråktagande av 

 avsatta medel i eget kapital 31,8 

Skatteintäkter något sämre än budgeterat 

Skatteintäkterna i bokslutet baseras på SKL:s prognos 
15:42. Den kommunala fastighetsavgiften har baserats på 

prognosen för 2015 i SKL:s cirkulär 15:44. 

Under 2015 har kommunen erhållit 2,1 Mkr, beräknat efter 
75 kr/invånare per 1 november 2014, i kompensation för 
höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga. Dessa intäkter 
redovisas under generella statsbidrag. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighets-
avgiften och kompensation för de höjda arbetsgivaravgif-
terna för unga, uppgår till 1 485,5 Mkr vilket är 9 Mkr sämre 
än vad som beräknades i budget 2015. I förhållande till fö-
regående år är det en ökning med 59,6 Mkr (57,5 Mkr), vil-
ket motsvarar 4,2 % (4,2 %). Beloppen inom parentes avser 
förhållandena i föregående års bokslut. Jämförelsen med 
2011 störs dock av skatteväxlingen från och med år 2012 
till regionen för kollektivtrafiken på 43 öre.  

Budgeten för 2016 är en fortsatt ökning av skatteintäkterna 
motsvarande ca 5,5 %. Tyvärr har prognosen för 2016 års 
skatteintäkter och generella statsbidrag försämrats, främst 
beroende på LSS-utjämningen, med drygt 12 Mkr i den sen-
aste prognosen.  

Kommunen har också erhållit 6,3 Mkr i extra ersättning 
med anledning av flyktingsituationen. Medlen är utbetalade 
under 2015 men har i bokslutet balanserats till 2016 ef-
tersom kommunen inte haft extrakostnader under 2015 för 
flyktingsituationen som ej täcks av andra ersättningar och 
bidrag. 
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Finansiella kostnader och intäkter 

Kommunfullmäktige har beslutat att låneskulden får 
uppgå till maximalt 500 Mkr under 2015. Inom totalbe-
loppet innefattas rätt att omsätta lån på 45 Mkr. Den lång-
fristiga låneskulden har under 2015 ökat med 110 Mkr 
uppgår nu till 230 Mkr. Samtliga lån är tagna hos Kom-
muninvest i Sverige AB. Av låneskulden har 105 Mkr rör-
lig ränta och 125 Mkr bunden ränta. Den genomsnittliga 
räntekostnaden har under året varit 1,49 % (2,40 %). 

Årets finansiella kostnader, räntekostnader på upptagna 
lån och ränta på pensionsskulden uppgår till 3,8 Mkr 
(2,4 Mkr.). Räntekostnaderna på de externa lånen är 
2,5 Mkr (2,9 Mkr) och är, trots den nästan fördubblade 
låneskulden, något lägre än föregående år. Från och med 
halvåret 2013 belastas aktiva exploateringsprojekt med en 
internränta. Under 2015 har detta medfört att 0,2 Mkr 
överförts till exploateringskonton. Eftersom Ale Höjd 
inte längre är ett aktivt exploateringsprojekt har denna 
räntefördelning kraftigt minskat under 2015. Räntan på 
pensionsskulden uppgår till 1,5 Mkr (1,1 Mkr). 

De finansiella intäkterna uppgår till 4,2 Mkr (4,9 Mkr). De 
finansiella intäkterna består av ränta på kommunens lik-
viditet, borgensavgift och utdelning från AB Alebyggen, 
ränta på förlagslån från Kommuninvest AB samt ränte-
debitering till Bohus räddningstjänstförbund. I de finan-
siella intäkterna ingår även försäljning av tre bostadsrätter 
på 2,3 Mkr. 

Utdelningar och återföring 

Kommuninvest har till Ale kommun översänt 3 100 tkr i 
överskottsutdelning. Detta belopp återgår emellertid till 
Kommuninvest som ny årlig medlemsinsats och har där-
för inte någon resultatpåverkan. Under året har Ale kom-
mun dessutom betalat in en särskild medlemsinsats på 
13 775 tkr. I och med denna insats uppgår nu Ale kom-
muns medlemsinsats till 25,6 Mkr, vilket motsvarar 900 
kr/invånare som är den högsta nivån som Kommunin-
vest önskar från sina medlemmar. 

AB Alebyggen har till Ale kommun lämnat utdelning med 
182,4 tkr (ingår i finansiella intäkter). 

Nettokostnaderna ökade med drygt 5 procent 

Med nettokostnader menas samtliga driftkostnader efter 
avdrag för avgifter och ersättningar samt specialdestine-
rade statsbidrag. Årets nettokostnader, efter justering för 
interna kapitalkostnader och avskrivningar, uppgår till 
1 444,8 Mkr, vilket är en ökning med 71,3 Mkr eller  

5,15 %. Motsvarande siffror 2014 var 37,2 Mkr och 
2,76 %. Det har således skett en kraftig nettokostnadsök-
ning. Återbäring av AFA-medlen 2015 samt nedskrivning 
av Ale Vikingagård 2014 ingår inte i jämförelsen. 

Verksamhetens intäkter uppgår till 369,2 Mkr. Det är 
en ökning på 76,6 Mkr, 26,2%, från år 2014. Exploate-
ringsintäkterna uppgår till 48,9 Mkr. Kostnader för sålda 
exploateringar på 32,4 Mkr vilket medför att nettointäk-
ten är 16,5 Mkr.  

Bidragen har ökat med 30 Mkr och förklaras av kraftigt 
ökade bidrag från staten för främst flyktingmottagning. 

De totala intäkterna från taxor, avgifter och ersättningar 
har i förhållande till 2014 ökat med 3,4 Mkr. och ligger till 
övervägande del på konsumtionsavgifter. 

Verksamhetens kostnader exklusive av- och nedskriv-
ningar uppgår till 1 749,9 Mkr, vilket är en ökning med 
8,8 % i förhållande till föregående år. Personalkostna-
derna totalt har ökat med 7,8 %. Inom personalkostnader 
redovisas även kostnader för pensionsutbetalningar och 
pensionsskuldsökning, dock ej de finansiella kostnaderna 
för pensionsskulden. 

Köp av verksamhet totalt har ökat med 29,4 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 balanseras 
av ökade statsbidrag för flyktingmottagning. Ersättning-
arna för skola till andra kommuner och friskolor har även 
i år ökat något.  

Avskrivningarna (exkl. nedskrivningen av Ale Vikinga-
gård 2014) har ökat med 6,6 Mkr, vilket förklaras av de 
ökade investeringarna. 

Fsg 
verksamhet
, varor mm; 

82,8 Mkr 
4%

Taxor, avg, 
ers; 120,3 
Mkr; 7%

Hyror, 
arrenden; 
30,7 Mkr; 

2%

Bidrag; 
135,4 Mkr; 

7%

Skatteintäkter/GSB; 
1 485,6 Mkr; 80%

Kommunens intäkter 2015, 1 854,8 Mkr 
exkl finansnetto
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Nettokostnadsandelen 97,2 % 

Förhållandet mellan nettokostnaderna inklusive finans-
nettot och skatteintäkter/generella statsbidrag visar hur 
stor del av skatteintäkter/generella statsbidrag som åt-
går för att täcka den löpande driften. Årets nettokost-
nadsandel blev 97,2 % vilket är något lägre än föregå-
ende års 97,5 %. Utan återbetalningen från AFA ligger 
nettokostnadsandelen 2015 på 98,0 %. 

Pensionskostnader 

Pensionsutbetalningarna ökar nu för varje år och består 
till största delen av utbetalningar som finns i ansvars-
förbindelsen för pensioner intjänade före 1998. Framö-
ver ökar emellertid utbetalningarna även från tiden ef-
ter 1998 och även den avgiftsbestämda ålderspens-
ionen. 

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 3,9 Mkr år 2015 och uppgår nu till 92,2 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 588,2 Mkr och har därmed 
minskat med 24,7 Mkr sedan föregående år. Enligt pro-
gnosen kan man utläsa att kulmen är nådd och att pens-
ionsutbetalningarna från de förmåner som finns i an-
svarsförbindelsen sakta krymper denna. Ansvarsförbin-
delsen har ej resultatförts, vilket är i enlighet med gäl-
lande 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. 
Sammantaget har nu 107,9 Mkr reserverats men kom-
munen har inte gjort några finansiella placeringar avse-
ende pensionsmedel utan använder istället avsatta me-
del 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 drygt 25,7 Mkr har förbrukats. Under 2013 har 
sluttäckning av Sörmossens avfallsupplag slutförts 
och en omedelbar effekt är minskad mängd lakvatten. 
Nu återstår bara att finna rätt metodik för att rena lak-
vattnet. Den hållbarhetsutredning som genomförts ger 
inga entydiga svar, vad gäller lakvattenrening från de-
ponin. En tolerabelutredning ska utröna om kommu-
nen kan vara påkopplad Ryaverket med eller utan ex-
tra rening. Behöver lakvattnet renas ytterligare jämfört 
med idag kan det handla om en investering uppemot 
0,5-1,0 Mkr. 

Ett nytt kontrollprogram ska tas fram för deponin vad 
gäller skötsel, återställande av tätskikt etc vilket kan in-
nebära betydande kostnader framöver och det är detta 
fonden är avsedd att användas till. I bokslutet 2015 upp-
går reserverade medel till 6,3 Mkr. 

Ett positivt resultat ökar det egna kapitalet 

Årets resultat på 41,2 Mkr ökar det egna kapitalet till 
816,9 Mkr. Detta bör ställas i relation till att ansvars-
förbindelsen avseende pensionsförmåner intjänade före 
1998 uppgår till 588,2 Mkr. 

Personal; 
1.065,9 

Mkr; 58%

Lokaler; 85,9 Mkr; 
5%

Bidrag och transf.; 45,8 
Mkr; 3%

Köpta tj o 
verksamhet; 

368,9 Mkr; 20%

Övrigt ; 183,4 Mkr; 
10%

Avskrivn o finansnetto 
74,6 Mkr; 4%

Kommunens kostnader 2015, 1 824,5 Mkr,
inkl avskrivningar och finansnetto
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Betalningsberedskapen på kort och lång sikt 

Likvida medel på koncernkontot mm uppgick vid årsskif-
tet till 93,4 Mkr, vilket är 52,0 Mkr lägre än föregående år. 
Av likviditeten avser 33,3 Mkr kommunens bolag. Kom-
munen och dess bolag har en checkräkningslimit på 
30 Mkr vilken ej behövt nyttjas. 

Kassalikviditeten, omsättningstillgångar, exklusive explo-
ateringsfastigheter, i relation till korta skulder, uppgår till 
60,9 % och är betydligt sämre än föregående års 75,3 %.  

Soliditeten, som mäts genom att ställa eget kapital i relat-
ion till totala tillgångar har försämrats till 53,7 % mot fö-
regående års 59,4 %. Om hänsyn tas till ansvarsförbindel-
sen för pensioner är kommunens soliditet 15,0 % vilket 
är en förbättring i förhållande till föregående år (12,5 %). 

Stora investeringsprojekt på gång 

Årets beviljade investeringsvolym, inklusive ombudgete-
ringar från 2014 är 407,5 Mkr. Nettoinvesteringarna un-
der året uppgick till 295,1 Mkr. Större investeringar under 
året har skett i nya skolan i Kronogården och ombyggnat-
ion av Nödingeskolan.  

I förhållande till budget finns senarelagda investeringar 
för bland annat åtgärder vid Jennylund. För affärsverk-
samheten finns avvikelser mot budget för ombyggnaden 
av Älvängens reningsverk och driftkontor samt fordons-
byte inom renhållningen, som ska ske i samband med för-
ändringen av hämtning av matavfall. För de investeringar 
som senarelagts finns önskemål om att vissa av dessa in-
vesteringsanslag ska överföras till kommande år. 

Exploateringsfastigheter 

Det bokförda värdet avseende exploateringar har minskat 
från 82,4 Mkr till 23,8 Mkr. Ale Höjd och Vadbacka har 
överförts till markreserven och redovisas därmed inte 
som exploateringsfastigheter. Dessutom har utgifter, 
motsvarande 39,4 Mkr samt intäkter för 28,6 Mkr avse-
ende VA- och gatuanläggningar i Kronogården överförts 
från exploateringskontot till respektive verksamhetsom-
råde och reavinsterna från markförsäljningen resultat-
förts. Övriga reavinster kommer från Skogsvä-
gen/Danska vägen, Furulund och Älvängens norra indu-
striområde.   

BanaVäg i Väst-projektet är inte helt slutredovisat och re-
dovisas med ett positivt saldo på 2,5 Mkr. 

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

Social investeringsfond 

I 2014 års bokslut fanns 5,4 Mkr reserverade i det egna 
kapitalet för en social investeringsfond. Under 2015 har 
två projekt pågått; Fotosyntes (2,1 Mkr) och Mini Mili 
(2,9 Mkr), som kommer att avräknas mot reserveringen i 
det egna kapitalet. 

Utvecklingsfond 

I 2012 års bokslut reserverades 23,9 Mkr (de återbetalade 
medlen från AFA) i en ”Utvecklingsfond” inom det egna 
kapitalet. Under 2013 nyttjades 5,4 Mkr och 2014 nyttja-
des 6,4 Mkr av de reserverade medlen. Kommunfullmäk-
tige beslutade om projekt för 8,6 Mkr för 2015, varav 
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4,5 Mkr förbrukats och kommer att avräknas mot reser-
veringen i det egna kapitalet. De planerade åtgärderna av-
seende Säkra ridvägar, Ale invite, vuxenutbildning samt 
ferieplatser har förbrukats enligt plan. Yrkesintroduktion 
mötte hinder i upplägget, då det förutsatte en långsiktig-
het, som var längre än vad reglerna för utvecklingsfonden 
medgav. För övriga projekt har verksamhet genomförts 
men till en lägre kostnad jämfört med medelstilldel-
ningen. 

Kraftigt ökad låneskuld 

Kommunens externa låneskuld får enligt budgetbeslutet 
under 2015 uppgå till högst 500 Mkr. Låneskulden har 
under året ökat med 110 Mkr och uppgår nu till 230 Mkr. 
Det är den stora investeringsvolymen som medfört be-
hov av kraftigt ökad upplåning. 

Under långfristiga skulder redovisas också en skuld på 
16,2 Mkr för anslutningsavgifter till VA-kollektivet och 
en skuld för gatukostnadsersättning på 13,6 Mkr. 

Kommunen har stora borgensåtaganden 

Kommunens borgensåtaganden är stora och aktuell skuld 
uppgår vid årsskiftet till 447,4 Mkr. Kommunens åta-
gande gentemot AB Alebyggen är det största och uppgår 
till 444,2 Mkr. Generell borgen till AB Alebyggen är be-
viljad upp till 632 Mkr år 2015, men räknas då på skulde-
brevens respektive ursprungliga belopp. 

Avstämning av kommunfullmäktiges övergri-
pande mål för god ekonomisk hushållning 

Ale kommun har i budget 2015 några direkt uttalade fi-
nansiella mål: 

1. Nettokostnadsandelen i budget 2015 uppgår till
99,7 %. Årets resultat ger en nettokostnadsandel är
97,2 %. I budgethandlingen uttalas dock att ”för att
säkerställa de finansiella målen är det redovisade re-
sultatet minst 2 % av verksamhetens nettokostnader
över tid.” Årets resultat är 2,8 % av nettokostna-
derna.

2. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen ska
vara minst 40 %. Soliditeten uppgår nu till 53,7 %.

3. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska
vara fortsatt positiv. Inklusive ansvarsförbindelsen
för ej bokförd pensionsskuld är soliditeten positiv,
15,0 %.

4. Låneskuld, pensionsskuld inklusive ansvarsför-
bindelsen och borgensåtaganden ska per invå-
nare inte överstiga 70 000 kronor. Kommunens
låneskuld, pensionsskuld inklusive ansvarsförbin-
delse och borgensåtagande uppgår i årets bokslut till
1 357,8 Mkr. Med ett invånarantal på 28 862 uppgår
skulden till 47 044 kr/invånare.

5. Över tid ska självfinansieringsgraden av kom-
munens investeringar vara minst 50 %. Årets net-
toinvesteringar uppgick till 295,1 Mkr, årets avskriv-
ningar på 74,9 Mkr och årets resultat 41,2 Mkr. Detta
ger en självfinansieringsgrad på 39 %.

Kommunens ekonomiska utveckling under 2015 ligger 
till övervägande del inom de ramar som sattes i budget 
2015. Det bör dock ändå uppmärksammas att kommu-
nens låneskuld nu ökar kraftigt och att en självfinansie-
ringsgrad på 50 % inte uppfylls. Soliditeten försämras för 
andra året i rad. Nettokostnadsandelen 2015 på 97,2% 
uppnås genom reavinster och engångsintäkter och måste 
under kommande år hållas nere för att möjliggöra en 
självfinansieringsgrad av investeringarna på minst 50 % 
och för en långsiktig balans i ekonomin med de stora in-
vesteringsvolymer som planeras. På grund av det låga rän-
teläget märks inte den ökande låneskulden på det ekono-
miska resultatet innevarande år. 

Resultatutjämningsreserv RUR 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att Ale kom-
mun ska ha en resultatutjämningsreserv (RUR) och att det 
för Ale kommun maximala beloppet på 93,5 Mkr för ret-
roaktiv avsättning 2010-2012 reserveras 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 kommunfullmäktiges beslut. Medel från 
resultatutjämningsreserven får endast ianspråktas för att 
täcka ett kommuntotalt underskott som uppstår/uppstått 
till följd av att skatteintäkter och generella stats- och ut-
jämningsbidrag understiger en ökning på 2,5 % det aktu-
ella 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 skatteintäkter 
och generella stats- och utjämningsbidrag som för 2015 
uppgår till 4,2 % inte medgivit att RUR hade fått ian-
språktas.
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Nämndernas resultat och verksamhet 

Utbildningsnämnden har genom resurstillskott kraftigt 
ökat sina nettokostnader 2015, Ökningen är 48,1 Mkr och 
motsvarar ca 7 %. Ökade personalkostnader inom för-
skola och skola svarar för 66 % av de ökade nettokostna-
derna och resterande del av ökningen utgörs av ökade lo-
kalkostnader och köp av externa förskoleplatser.  

Efterfrågan på förskoleplatser har varit hög under året 
och av nämndens ökade nettokostnader ligger 19,5 Mkr 
på förskolan. Förskolan har haft 73 fler helårsplatser i 
barnomsorgen för barn 1-5 år och detta har skett genom 
utbyggnad av den egna verksamheten och köp av platser 
från de fristående förskolorna.  

Den stora satsningen på grundskolan har inneburit cirka 
21,8 Mkr i nettokostnadsökning för året. Under året har 
sektorn sett ett trendbrott med förbättrade skolresultat.  

Gymnasiet har ett positivt resultat i bokslutet och netto-
kostnaden är 4 Mkr lägre än föregående år. De nationella 
programmen är nu helt avvecklade. 

Ale matservice underskott 2014 kunde under 2015 vän-
das till ett överskott på 850 tkr, som i bokslutsarbetet för-
delades tillbaka till de köpande enheterna inom den egna 
sektorn och sektor ATO. 

Under framförallt höstterminen ökade antalet nyanlända, 
främst ensamkommande, i skolans verksamhet. Detta 
medförde en del åtgärder och förändringar inom skolan. 
Modersmålsenheten fick en egen enhetschef och har ut-
ökats med fler personer. Det ökade elevantalet på Ale 
gymnasiums språkintroduktion, innebar att två ombygg-
nationer genomfördes för att öka verksamhetens storlek 
och möjlighet att ta emot nyanlända. Det ökade trycket 
på elevhälsan har inneburit att tjänster utökats. Under 
senhösten har en modell för samlat mottagande utarbe-
tats, ”Välkomsten”. I samverkan med vårdcentralerna, 
barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedi-
cin, socialtjänsten med flera påbörjades ett strukturarbete 
tillsammans med skolan. 

Kultur- och fritidsnämnden har med 74,4 Mkr i netto-
kostnader lämnat ett positivt resultat på knappt 1 Mkr. 
Det har varit ett händelserikt år inom kultur- och fritids-
nämndens ansvarsområde, vilket föranlett vissa svårig-
heter med att prognostisera det slutliga utfallet vid årets 
slut. Den enskilt största händelsen var nämndbeslutet att 
avveckla kultur- och fritidsnämndens verksamhet vid Ale 
Vikingagård och att kommunfullmäktige beslutade att i 

2014 års bokslut skriva ner det bokförda värdet, vilket re-
sulterade i kraftigt minskade kostnader under 2015. Ned-
läggningshotet bidrog även till att göra vårens marknad 
på anläggningen till en ekonomisk framgång, vilket i hög 
grad bidragit till att Vikingagården avslutade året med en 
budget i balans. Ale arena har gynnats av den milda hös-
ten, som medfört en ökad efterfrågan från omkringlig-
gande kommuner av träningsmöjligheter i anläggningen 
och därigenom ökade intäkter. 

Den öppna fritidsverksamheten har under året genom-
gått en organisatorisk förändring, vilket kommer att få 
fullt genomslag under 2016. Flera vakanta tjänster har re-
sulterat i ett överskott i verksamheten. 

Den administrativa delen av nämndens verksamhet står 
för nästan hälften av 2015 års överskott eftersom nämn-
dens utvecklingsreserv budgeteras här. Det stora antal av 
osäkra faktorer som funnits under året, har bidragit till en 
medveten försiktighet i att nyttja nämnda medel i större 
utsträckning. 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden gör ett eko-
nomiskt resultat på -4,1 Mkr. Nämnden aviserade tidigt 
på året stora ekonomiska underskott och problem med 
att klara budgetramen. De största ekonomiska problemen 
finns inom äldreomsorgen kopplade till hemtjänstens bi-
ståndsbedömning och effektivitet, tillfälliga platser och 
betalningsansvar för utskrivningsklara patienter. 

Individ- och familjeomsorg har fått hantera den kraftigt 
förändrade flyktingmottagningen, vilket tvingat fram be-
tydande förändringar av flera områden inom nämndens 
verksamheter och krav på snabb anpassning efter nya för-
hållanden. Insatsen ”Bostad 1” har minskat behovet av 
köpta boendeplatser för vuxna. 

Arbetsmarknadsenheten har under året överförts till In-
divid- och familjeomsorg och viss del till funktionshin-
derverksamheten. Lägre intäkter än beräknat samt högre 
personalkostnader än budgeterat har inverkat negativt på 
resultatet. 

Funktionshinder har en negativ budgetavvikelse som re-
sultat av ökande behov och uppkomna, kostsamma ären-
den. 

Samhällsbyggnadsnämnden gör ett positivt resultat 
för året på 2,6 Mkr. varav 1,5 Mkr avser bostadsanpass-
ning. I övrigt består den positiva budgetavvikelsen av 
lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakan-
ser och ett svårt rekryteringsläge. 
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Målsättningen om 1,5 % tillväxt och 200 nya bostäder 
uppnås. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen i 
Nödinge har varit intensivt under året. En undersökning 
har genomförts av exploatörers, mäklares och bostadsbo-
lags syn på Ale som exploateringsplats. Antalet lovären-
den har ökat och framförallt blir de mer omfattande, vil-
ket gör att intäkterna för bygglov och kartproduktion blir 
högre. 

Verksamhet fastighet har problem med ökade kostnader 
för reparationer, tomställda lokaler och konsulter, vilket 
medför att målvärdet för planerat underhåll kraftigt un-
derskrids och att underhållsskulden för kommunens fas-
tigheter uppskattas till 75 Mkr. 

För att det offentliga rummet ska bli attraktivt har park-
enheten genom extra satsningar försökt berika miljön i 
tätorterna med planteringar och träd. Till detta kommer 
Tudorkatten vid cirkulationsplatsen i Nol och nya pap-
perskorgar med Aleemblemet. Arbetet med klottersane-
ring är fortfarande högt prioriterat.  

Affärsverksamhetens överskott uppgår till 5,2 Mkr. 

VA redovisar ett överskott på 2,8 Mkr, på grund av såväl 
högre intäkter som lägre driftkostnader, och kan därmed 
reducera tidigare års underskott på 0,2 Mkr. De lägre 
driftkostnaderna beror på lägre personalkostnader på 
grund av vakanta tjänster, samt att metoden med kompo-
nentavskrivning överför mer insatser till investeringsut-
gifter.  

Renhållningen redovisar ett överskott på 2,3 Mkr, vilket 
gör att det balanserade överskottet ökar till 4,6 Mkr. Ren-
hållningens överskott består av 46 tkr av överskott för 
egen entreprenadverksamhet. För renhållningen är intäk-
terna högre och kostnaderna lägre på grund av lägre per-
sonal- och behandlingskostnader. Renhållningens över-
skott kommer att användas till de aktiviteter som följer av 
ny avfallsplan. 

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat är ett överskott 
på 5,5 Mkr. Resultatet innefattar också kostnader på 
9,5 Mkr, som ska balanseras mot utvecklingsfonden och 
sociala investeringsfonden. De främsta anledningarna till 
det positiva resultatet är lägre kostnader än budgeterat för 
lönerevision, kollektivtrafik, färdtjänst och strategiska 
satsningar.

God ekonomisk hushållning 

Balanskravet är ett minimikrav och kravet i kommunalla-
gen på god ekonomisk hushållning sträcker sig längre. 
Det är inte bara det ekonomiska resultatet i resultaträk-
ningen som ska uppfyllas utan värdet på kommunens till-
gångar ska bevaras, resursinsatser i förhållande till utförda 
prestationer ska mätas och kvaliteten på verksamheten 
värderas. Nämndernas ekonomiska resultat ställt i förhål-
lande till mål och verksamhetsmått ger en bild på begrep-
pet god ekonomisk hushållning: 

Ale kommun som helhet lägger i sin vision stor vikt vid 
en god ekonomisk hushållning. Önskemål finns att kom-
munen ska expandera och dra nytta av den förändrade 
infrastruktur som väg- och järnvägsbygget för med sig. 
Ekonomin baseras på att kommunen ska klara en kom-
mande 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 2015 års verksamhet bedrivits med denna inrikt-
ning 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 kom-
muns 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 ställningen 
bland 55 kommuner som ingår i Västra Götaland och 
Halland. Den senaste rapporten avser åren 2012–2014. 
De finansiella nyckeltal som används i analysen är ovägda. 
Det innebär att alla de 55 kommuner som ingår väger lika 
tungt avseende medelvärde oavsett storlek. Den finansi-
ella profil i form av ett så kallat spindeldiagram som an-
vänds för att beskriva kommunens finansiella ställning, 
innehåller åtta olika nyckeltal och fyra viktiga finansiella 
perspektiv. 

Sammanfattning finansiell utveckling 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Ales finansiella 
utveckling under den studerade treårsperioden har resul-
terat i en marginellt förändrad profil. Av Ales profil för 
2014 framgår också att kommunen även detta år hade en 
genomsnittlig finansiell profil utifrån samtliga fyra per-
spektiv. 

Ale 2012 

Ale 2013 

Ale 2014 

Ale 2014 jämfört med rikssnittet 

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

Kfi:s avslutande kommentarer angående Ale kommun är 
följande: ” Ale uppvisade, sammanlagt under perioden 
och under 2014, en resultatnivå som kan betraktas som 
god ekonomisk hushållning ur ett generellt synsätt. Kom-
munens långsiktiga handlingsförmåga, i form av soliditet, 
kan dock behöva förbättras de kommande åren. Ale bör 
alltså i framtiden behålla sin resultatnivå på 2-3 procen-
tenheter av bruttokostnaderna, för att soliditeten ska för-
bättras och ge ökade möjligheter för att möta lågkonjunk-
turer i framtiden. 

Det är viktigt för nästan alla kommuner att ligga på en 
god resultatnivå, då de närmaste åren för många kommu-
ner innebär ökade investeringar och ökade kostnader på 
grund av befolkningsförändringar. Detta måste finansie-
ras och en viktig grundpelare är då att redovisa ett resultat 
som finansierar merparten av investeringarna för att 
slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen.” 

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 utveckl-
ingen har Ale 2015, gjort ett bra ekonomiskt resultat som 
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emellertid inte kunnat uppfylla målet med en självfinan-
sieringsgrad på 50 % av investeringarna. Det är viktigt att 
se, att det positiva resultatet kommer från realisations-
vinster, återbetalning av AFA-medel och extremt låga 
räntekostnader. Kommunens verksamheter förbrukar i 
stort de skatteintäkter som erhålls och det genereras där-
med inte något bidrag till investeringarna, förutom av-
skrivningarna, den vägen. Den mycket stora investerings-
volymen har kraftigt ökat den externa låneskulden och 
även sänkt likviditeten. Kommunens soliditet exklusive 
ansvarsförbindelsen försämras. 

Fler Alebor 

Under 2015 har antalet Alebor ökat med 439 (349) per-
soner och invånarantalet uppgår vid årsskiftet till 28 862 
(28 423). Detta motsvarar en befolkningsökning på 
1,54%  (1,24%). Befolkningsprognosen var vid budget-
tillfället beräknad till 28 825 personer. Under 2015 föd-
des det 302 barn och 220 personer avled vilket innebär 
ett positivt födelseöverskott på 82 (52) personer. 

Det flyttade in 1 951 (1 845)personer och flyttade ut 
1 593 (1 553) personer vilket innebär ett positivt flytt-
ningsnetto på 358 (292) personer.  

Samtliga GR-kommuner ökade i befolkning under 2015. 
Ale toppar den procentuellt största befolkningsökningen 
i GR följt av Göteborg och Partille.  Öckerö, Mölndal 
och Stenungssund stod för den procentuellt minsta be-
folkningsökningen.  

Ale ligger över både Riket (1,06 %), Västra Götaland 
(1,02 %) och GR (1,18 %).  
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Framtida hot och möjligheter 

Sammantaget har även 2015 blivit ett finansiellt positivt 
år för Ale kommun och resultatet är klart bättre än bud-
get. Den ekonomiska utvecklingen präglas av vad som 
sker på finansmarknaden och med konjunkturen men 
också av vilka beslut och åtgärder som vidtas i den kom-
munala organisationen. 
Kommunen står inför en önskad expansion samt en för-
ändring av samhällsstrukturen i samband med den stora 
satsning som skett i samband med väg- och järnvägspro-
jektet. Efterfrågan på mark för bostäder och verksam-
heter har varit stor i Ale kommun. För att kunna utnyttja 
befintlig kommunal infrastruktur optimalt bildar bland 
andra bostadsförsörjningsprogram, plan för mark för 
verksamheter, strukturstudier för Älvängen 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/skolor 
och infrastruktur ska genomföras. Om kommunen lockas 
att öka låneskulden, kan det om ett par år, i en ny hög-
konjunktur med höjda räntor och ökade kostnader för 
pensionsutbetalningar, ge ekonomiska svårigheter. Ar-
betsmarknadssituationen i regionen har inverkan på be-
folkningstillväxten och bostadsmarknaden. 
Den expansion som kommunen planerar för ställer krav 
på kommunens omställningsförmåga. Kommuninvånar-
nas behov av kommunala tjänster måste tillgodoses på ett 
kostnadseffektivt sätt så att den kommunala ekonomin 
inte äventyras. Samtidigt måste medel reserveras för inve-
steringar och stigande pensionskostnader. Det är ytterst 
viktigt att konsolidera ekonomin för att ha en långsiktig 
uthållighet. 

Budget 2016 

I budgeten 2016 är årets resultat endast 2,5 Mkr. Detta 
förutsätter att samtliga nämnder bedriver sin verksamhet 
inom de tilldelade ekonomiska ramarna och att inte några 
oförutsedda kostnader eller intäktsbortfall uppstår. Sam-
tidigt innehåller budgeten en investeringsplan för åren 
2016-2019 på över 1,1 miljard. De budgeterade låga re-
sultatnivåerna leder till en kraftigt accelererande låneskuld 
som kommer att tynga kommunens ekonomi under lång 
tid framöver. Ale kommun behöver goda resultat på drift-
budgeten de kommande åren för att till viss del kunna 
skattefinansiera det omfattande utbyggnadsbehovet som 
uppstår på grund av den förväntade befolkningsökningen 
fram till år 2025. 
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Förvaltningsberättelse för kommunens bolag och kom-
munalförbund 
AB Alebyggen 

Bolaget, med en omsättning på 171,5 Mkr, redovisar ett 
resultat efter finansiella poster på 26,8 Mkr, vilket är 13,4 
Mkr bättre än budget.  

De mest markanta avvikelserna från budget är: 

- Förskottsbetalning och avlösen av hyreskontrakt
- Reavinster vid tomt- och fastighetsförsäljningar
- Lägre löpande reparationskostnader
- Lägre personalkostnader
- Lägre räntor

Som bokslutsdisposition har 4,6 Mkr upplösts ur periodi-
seringsfond (tvingande) och 6,5 Mkr avsatts till periodi-
seringsfonden från årets resultat. Bolaget har även lämnat 
koncernbidrag till Skå-dal 31:3 AB med 0,5 Mkr. 

Efter bokslutsdispositioner och skattekostnader är årets 
redovisade resultat 20,7 Mkr. 

Vid årets utgång uppgick låneskulden till 444,3 Mkr. Bo-
lagets genomsnittsränta vid årets utgång var 2,10 % 
(2014: 2,84 %) exklusive borgensavgift.  

Bolaget har 2015 betalat en borgensavgift till kommunen 
på 0,3 %, cirka 1,4 Mkr. 

Bolagets synliga soliditet (eget kapital + 78 % av obeskat-
tade reserver/balansomslutningen) uppgår till 38,9 %. 
Motsvarande siffra för 2014 var 36,46 %. Med ökad ny-
produktion kommer soliditeten att minska. Styrelsen har 
angett att andelen egenfinansiering vid ny- och ombygg-
nad ska vara 20 %. 

Avskrivningarna uppgår till totalt 23,9 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 bolagets 
fastighetsbestånd värderats av auktoriserad extern fastig-
hetsvärderare. Resultatet av denna värdering är att bola-
gets nuvarande fastighetsbestånd år 2014 har ett bedömt 
marknadsvärde om 1 515 Mkr. Värderarens bedömning 
är att fastighetsmarknaden för näringsfastigheter i Ale har 
utvecklats med 6 – 10 % under 2015, vilket skulle leda till 
en genomsnittlig värdeförändring under året på ca 61 
Mkr. Till detta kommer nyinvesteringar på 42 Mkr. Mark-
nadsvärdet under 2015 skulle därmed uppgå till 1 618 

Mkr och direktavkastningen till 4,07 % (2014:3,32 %), ba-
serat på bolagets rörelseresultat, avskrivningar och central 
administration. Justering har ej gjorts med hänsyn till jäm-
förelsestörande engångsintäkter, vilka därmed ingår i av-
kastningsberäkningen för 2015.  

Nybyggnation samt ombyggnader 

I Furulundsområdet i Alafors har 24 lägenheter av 
”SABO kombohusmodell” och 15 lägenheter i bostads-
rätt färdigställts.  

Två nya lägenheter har tillskapats genom ombyggnad av 
en lokal i Trolleviks huvudbyggnad. 

Ombyggnation av Nols vårdcentral pågår och kommer 
att fullföljas under 2016 genom utökning av verksam-
heten till lokal i samma byggnad. 

Våtrum och värmesystem på Stinsvägen i Alvhem har 
byggts om från direktverkande el till vattenburen upp-
värmning via frånluftsvärmepump. 

Förvärv och försäljningar 

Under året har försäljning skett av en nybildad fastighet 
inom Furulundsområdet i Alafors innehållande 15, av 
Alebyggen, nyproducerade lägenheter. Köpare var en för 
ändamålet nybildad bostadsrättsförening. Därtill har avtal 
tecknats om försäljning av 3 villatomter inom samma om-
råde. 

Ett mindre markområde i anslutning till vårdcentralen i 
Nol har förvärvats inför en planerad om- och tillbyggnad. 

Planering och projektering 

Under året har detaljplan för förtätning av Norra Klöver-
stigen i Nödinge med 22 lägenheter vunnit laga kraft. Pro-
jektet har upphandlats för byggstart 2016. 

Efter en mycket långdragen process är förhoppningen att 
detaljplanen för byggnation av ca 75 lägenheter, varav 24 
i trygghetsboende, längs Änggatan i Älvängen ska antas 
under 1:a kvartalet 2016.  

Parallellt med pågående detaljplanearbete rörande om-, 
på- och nybyggnad på Folketshus- och Mossvägen i Nol, 
har inom ramen för ett tidigare tecknat partneringavtal, 
träffats entreprenadavtal rörande en första etapp av pro-
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jektet. Denna etapp omfattar nyproduktion av två bygg-
nader med totalt 54 lägenheter av typ ”SABO kombohus 
maxi”. I avtalet ingår även ombyggnation/renovering av 
17 lägenheter i ett befintligt hus i kombination med på-
byggnad av samma hus med ytterligare två våningar inne-
hållande totalt 10 lägenheter. Ett dialogarbete med hyres-
gästerna i området och hyresgästföreningen har pågått 
parallellt med projekteringen. Efter första om- och på-
byggnaden av ett befintligt hus, är avsikten att tekniskt 
och ekonomiskt utvärdera projektet innan det går vidare 
till fler hus. Som allra mest kan påbyggnaderna leda till 
totalt 130 nya lägenheter under en period av 4-6 år.  

Marknaden 

Efterfråge- och uthyrningsläget är fortsatt högt. Över 
5 691 personer var vid året utgång registrerade som aktivt 
bostadssökande. Detta är en ökning med 741 personer 
jämfört med föregående år. 

Hyresbortfallet för bostäder, garage och carports uppgick 
under året till 220 tkr (2014: 128 tkr). Ökningen är till viss 
del relaterad till medveten tomtställning i avvaktan på pla-
nerad ombyggnad. 

För lokaler har vakansgraden och hyresbortfallet minskat 
till 76 tkr 2015 från 195 tkr år 2014. 

Tidigare hyresgäst i bolagets industrifastighet på Rödjans 
väg, har under året kontant löst av sitt hyreskontrakt till 
2016-06-30 samt erlagt ett avtalat skadestånd. Denna en-
gångsintäkt är en stor del av förklaringen till det goda re-
sultatet 2015. Lärlingsgymnasiet har under höstterminen 
hyrt 75 % av kontorsbyggnaden och kommunen teck-
nade i slutet av året ett tillfälligt avtal för transitboende i 
industrilokalen. 

Underhåll 

Totalkostnaden för löpande och periodiskt underhåll 
uppgår 2015 till 36,6 Mkr (2014: 40,8 Mkr) varav hyres-
gästerna inom ”PLUS-systemet” har genomfört under-
håll för 5,4 Mkr (2014: 11,2 Mkr). Orsaken till det märk-
bart lägre beloppen jämfört med 2014 är att hyresgästerna 
genomförde mycket lägenhetsreparationer inför avveckl-
ingen av lägenhetsfondsystemet 2014.  

Bland de större underhållsinsatserna under 2015 märks 
utvändig målning och fasadrenoveringar på Arnes väg 
och Kyrkbacken i Skepplanda, Trollbärsvägen och Hal-
lonvägen i Nol och Carlmarks väg i Älvängen. 

Framtiden 

Efterfrågan på bostäder är fortfarande hög. Det råder bo-
stadsbrist i Ale. Försäljning som genomfördes 2014 och 
det goda resultatet 2015 lägger en bra grund för Alebyg-
gen att aktivt medverka i ökad bostadsproduktion i Ale, 
vilket också är styrelsens ambition och målsättning. Flera 
projekt kunde redan ha varit igång, om inte detaljplanerna 
stött på hinder. Ett annat problem är att byggkostnaderna 
är för höga. En tydlig utveckling av standardiserade hus-
typer med märkbart lägre byggkostnader börjar emellertid 
nu i allt större omfattning produceras i landet. BoKlok 
och SABO’s upphandlade ”Kombohus” i flera varianter 
och storlekar är goda exempel på detta. Sannolikt kom-
mer Alebyggen att arbeta än mer med förtätning och för-
nyelse av befintliga områden på redan ägd mark, särskilt i 
kollektivtrafiknära lägen. 

Fastighetsbeståndets ålderssammansättning kommer att 
kräva ökade underhållsinsatser och förmodligen även ge-
nomgripande ombyggnader de kommande åren. Nypro-
duktion och ombyggnad måste ske med en sådan balans 
att bolagets ekonomiska ställning kan upprätthållas. Det 
pågår för närvarande diskussioner om hur denna kapital-
försörjning ska ske. 

Ale Exploatering AB 

AB Alebyggens intressebolag (50 %) Ale Exploatering 
AB redovisar efter bokslutsdispositioner och skatt ett re-
sultat 1,7 tkr (2014: 64,9 tkr). Bolagets egna kapital uppgår 
till 31,7 Mkr (2014: 31,7 Mkr) och obeskattade reserver 
till 1,1 Mkr (2014: 1,2 Mkr). 

Bolaget har ca 100 bostäder under planering i centrala 
Nödinge och ett markanvisningsavtal avseende dessa har 
träffats med kommunen. Detaljplanearbetet har dock 
ännu ej påbörjats. 

Skå-dal 31:3 AB 

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

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 
-0,5 Mkr (2014: -5,8 Mkr). Alebyggen har debiterat fastig-
hetsskötsel (exkl material) med 288 tkr (2014: 228 tkr)
och administration med 243 tkr (2014: 243 tkr). Löpande
och periodiskt underhåll har genomförts för 14 tkr (2014:
951 tkr) och takåtgärder har aktiverats för 255 tkr.

Underskottet har täckts upp med koncernbidrag från mo-
derbolaget. 
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Ale Utveckling AB 

Bolaget är vilande från och med 2009. 

En väg efter rätt Tanke AB 

Kommunen har per 2015-10-01 förvärvat En väg efter 
rätt Tanke AB till ett värde av 8 Mkr som ett led i strate-
giskt markförvärv. De i bolaget ingående fastigheterna 
planeras att överlåtas från bolaget till kommunen. Fastig-
heterna 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 tills dess ska fas-
tigheterna hyras ut. Bolaget redovisar en vinst för peri-
oden 2015-09-01 – 2015-12-31 på 0,1 Mkr. 

Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) 

Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund 
med ansvar för räddningstjänsten i Ale och Kungälvs 
kommuner. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 
40 % och Kungälvs kommuns andel uppgår till 60 %. 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett positivt resultat 
på 0,8 Mkr (2014: -4,8 tkr). Ale kommuns driftbidrag 
2015 till förbundet var 25 800 tkr (2014: 25 300 tkr) och 
Kungälvs kommuns driftbidrag var 38 700 tkr (2014: 38 
000 tkr). 

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

Därtill finns ytterligare beslutade uppgifter enligt för-
bundsordningen. 

Räddningstjänstförbundet togs i drift 2013-01-01. 

2015 har präglats av ett fortsatt arbete med att utveckla 

räddningstjänstförbundet. Ett nytt verksamhetssystem, 
Daedalos, har implementerats i verksamheten. 

Ett ägarråd har bildats och detta har beslutat att göra en 
utvärdering av hur förbundet fungerar efter tre år. Den 
ska även redovisa ägarkommunernas vision avseende för-
bundets utveckling fram till 2025. 

Ett handlingsprogram för perioden 2016-2019 har tagits 
fram och antagits. 

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 inriktas 
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. 

Under sommaren utbröt en nationell konflikt mellan ar-
betsgivaren och Brandmännens Riksförbund. Konflik-
ten gav ingen negativ effekt på de skadedrabbade inom 
förbundets geografiska ansvarsområde, då beredskaps-
numerären upprätthölls genom att nyttja heltidsanställd 
personal för övertidsarbete. Konflikten genererade dock 
en kraftigt ökad kostnad, vilken belastar förbundet utan-
för budgeterade medel. 

Förbundet har även investerat och reinvesterat i fordon 
och material enligt den av direktionen beslutade plane-
ringen.  
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Kommunkoncernens förvaltningsberättelse

Årets resultat 

Det sammanlagda resultatet för kommunkoncernen uppgår 
till 63,0 Mkr. Det är 90,3 Mkr lägre än 2014, vilket till största 
delen förklaras av AB Alebyggens fastighetsförsäljning 
2014. I den sammanställda redovisningen ingår kommu-
nens resultat 41,2 Mkr, AB Alebyggen 22,1 Mkr, Skå-dal 
31:3 AB 0,1 Mkr, Ale Exploatering AB (50 %) 0,0 Mkr, En 
väg efter rätt Tanke AB med 0,1 Mkr och Bohus räddnings-
tjänstförbund (40 %) med 0,3 Mkr. Bolagens resultat har då 
justerats med förändring av periodiseringsfonder och skatt. 
Det totala koncernresultatet har sedan justerats med -
0,6 Mkr avseende intern exploateringsinkomst (Furulund), 
-0,2 Mkr avseende aktieutdelning från AB Alebyggen samt
-0,1 Mkr avseende avskrivning av övervärde för fastigheter
i En väg efter rätt Tanke AB.

Finansnetto 

Det samlade negativa finansnettot uppgår till -12,0 Mkr. 
Kommunkoncernens finansiella nettokostnader har mins-
kat med 3,8 Mkr jämfört med föregående år. 

Likviditet 

I likviditeten avläses den kortfristiga betalningsbered-
skapen. De kortfristiga skulderna uppgår till 364,8 Mkr,  

medan de likvida medlen tillsammans med kortfristiga ford-
ringar uppgår till 224,8 Mkr. Detta är en likviditetsförsäm-
ring från 0,78 (2014) till 0,62. Koncernkontot disponerar en 
checkkredit med en limit på 30 Mkr. 

Eget kapital 

Det egna kapitalet för kommunkoncernen uppgår till 

1 137,9 Mkr. 

Soliditet/skuldsättning 

Den långfristiga betalningsförmågan avläses i soliditeten, 
som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med 
egna medel. Den sammanlagda soliditeten för kommun-
koncernen uppgår till 48,9 %, vilket är en försämring med 
2,1 procentenheter jämfört med föregående år (51,0%). 
Långfristiga skulder har ökat med 110,2 Mkr och uppgår nu 
till 716,2 Mkr. 

Framtid och risk 

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

Redovisningen är anpassad till bestämmelserna i 
Kommunal redovisningslag (KRL). Enligt den kom-
munala redovisningslagen ska kommunerna redo-
visa i enlighet med god redovisningssed. Kommu-
nen tillämpar i möjligaste mån de rekommendat-
ioner som lämnats av Rådet för kommunal redovis-
ning (RKR). Se dock undantag under exploaterings-
tillgångar nedan. 

Anläggningstillgångar och kapitalkostnader 

Värdering av anläggningstillgångar sker till anskaff-
ningsvärdet minskat med avskrivningar. Anskaff-
ningsvärdet innefattar investeringsutgiften minskat 
med eventuella investeringsbidrag. Avskrivningarna 
beräknas på anskaffningsvärdet. Linjär avskrivning 
tillämpas och görs efter en bedömning av tillgångar-
nas nyttjandeperiod.  Ale kommun tillämpar en be-
loppsgräns på 25 tkr (50 tkr t.o.m. år 2010) för akti-
vering av anläggningstillgångar. 

Kapitalkostnader, dvs. avskrivningar och internränta 
beräknas enligt nominell metod. Internräntan för 
2015 uppgick till 2,9 %. 

Enligt Rådet för kommunal redovisning ska kom-
ponentavskrivning tillämpas fr o m år 2014. Kom-
munen har kommit långt med införandet av kom-
ponentavskrivning. Nyinvesteringar och ombyggna-
der avseende kommunens fastigheter har sedan 
2013 delats upp på olika avskrivningstider. En över-
syn av äldre objekt kommer att ske under år 2016. 
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 innebär även 
nya rutiner för uppdelning mellan drift och investe-
ring. Dessa rutiner införs i Ale kommun från år 
2016. 

Exploateringstillgångar 

Exploateringstillgångar redovisas som omsättnings-
tillgångar. Årlig avskrivning sker inte och nedskriv-
ningar sker om det verkliga värdet är lägre än an-
skaffningsvärdet. Enligt Rådet för kommunal redo-
visning bör resultatavräkning ske i takt med försälj-
ning av tomter/områden. Ale kommun tillämpar 
dock försiktighetsprincipen och resultatavräkning 

sker vid inkomster där motsvarande förväntade ut-
gifter kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta är 
oftast möjligt först i slutskedet av exploateringspro-
jektet. 

Kommunen har tidigare år låtit exploateringsutgifter 
för kommunens egna VA-ledningar m.m. direktav-
räknas som kostnad för sålda tomter, vilket strider 
mot den kommunala redovisningslagen. Investe-
ringsutgifter i kommunens egna anläggningar bör 
aktiveras och bli föremål för löpande avskrivningar 
under den beräknade nyttjandetiden. Kommunen 
har anpassat redovisningen för att möjliggöra detta 
och principen tillämpas nu i pågående och kom-
mande exploateringsprojekt. 

2013-05-14 antog kommunstyrelsen dokumentet 
"Exploateringsprocessen i Ale kommun" som be-
skriver Ale kommuns rutiner för exploateringspro-
cessen. Som en följd därav beräknas och belastas 
aktiva exploateringsprojekt med intern kostnads-
ränta fr.o.m. 2013-07-01. (2,5 % år 2015) 

Likvida medel 

Koncernens tillgångar placerade på koncernkonto 
redovisas som likvida medel i kommunen. De kom-
munala 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, redo-
visas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Utbe-
talning av sådana förmåner redovisas bland verk-
samhetens kostnader. 

Nyintjänade pensionsförmåner fr.o.m. räkenskaps-
året 1998 redovisas dels som en kortfristig skuld 
(avgiftsbestämd ålderspension) och dels som en av-
sättning (förmånsbestämd ålderspension och viss-
tidspensioner) i balansräkningen och ingår i verk-
samhetens kostnader i resultaträkningen. I såväl den 
kortfristiga skulden som avsättningsbeloppet ingår 
löneskatt. Räntan redovisas som en finansiell kost-
nad. 

De årliga premier som inbetalats till KPA (tidigare 
SPP) för de anställda som har en särskild försäk-
ringslösning för den kompletterande ålderspens-
ionen ingår i verksamhetens kostnader. I och med 
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den premiebetalningen ingår inte de anställdas pens-
ionsskuld för kompletterande ålderspension i skul-
den hos KPA utan är den anställdes relation till för-
säkringsbolaget. Beräkningen av pensionsskulden 
har gjorts enligt avtalet KAP-KL och är framräknad 
enligt den rekommenderade modellen RIPS. 

Periodisering 

Fördelningen av kostnader och intäkter på korrekt 
redovisningsperiod sker i allt väsentligt. 

Inkomster avseende anslutningsavgifter för VA har 
från och med år 2014 skuldförts. Anslutningsavgif-
terna kommer att intäktsföras i samma takt som av-
skrivningstiden för de utgifter som anslutningsavgif-
terna är avsedda att täcka. 

Inkomster avseende gatukostnadsersättningar har 
från och med år 2015 skuldförts. Gatukostnadser-
sättningarna kommer att intäktsföras i samma takt 
som avskrivningstiden för de utgifter som gatukost-
nadsersättningarna är avsedda att täcka. 

Det extra tillskottet i statsbidrag för merkostnader 
för flyktingmottagandet har 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 skat-
teintäkt för föregående redovisningsår 

Den preliminära slutavräkningen för 2015 har gjorts 
i enlighet med RKR:s rekommendation nr 4.2, vilket 
innebär att det är SKL:s decemberprognos, cirkulär 
15:42 och 15:45 som använts. 

Kommunal fastighetsavgift 

Den kommunala fastighetsavgiften har tagits upp till 
det rekommenderade beloppet i SKL:s cirkulär 
15:44. 

Leasingavtal 

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

Kommunkoncernen 

Redovisningen av kommunkoncernen omfattar 
kommunen som moderbolag och företag i vilka 
kommunen direkt eller indirekt innehar en röstandel 
av minst 20 %. De bolag som inte i väsentlig om-
fattning påverkar den sammanställda redovisningens 
resultat- och balansräkning 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 
innebär att kommunens bokförda värden på aktier i 
dotterbolagen eliminerats mot dotterbolagens egna 
kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolide-
ring innebär att endast den ägda andelen av dotter-
företagens tillgångs- och skuldposter respektive in-
täkts- och kostnadsposter har tagits med. Interna 
mellanhavanden av väsentlig betydelse har elimine-
rats. Redovisningsprinciperna är inte helt enhetliga 
mellan kommunen och dotterbolagen. I den mån 
det varit möjligt har kommunens principer styrt. 
Någon anpassning av avskrivningsprinciperna har 
t.ex. inte gjorts.

Affärsverksamheter 

Enligt "Lagen om allmänna vattentjänster" som 
trädde i kraft 2007-01-01 ska den ekonomiska redo-
visningen för VA-verksamheten särredovisas. Syftet 
är att tillgodose behovet av information till VA-kol-
lektivet att de avgifter som tas ut är riktiga. Ale 
kommun redovisar därför separat resultat- och ba-
lansräkning för VA-verksamheten för 2015. Den del 
av affärsverksamheternas resultat som avser taxe-
kollektivet redovisas som förutbetalda intäkter i 
kommunens balansräkning. 
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Ekonomisk sammanställning 
Resultaträkning 

Mkr Not        Kommunen   Kommunkoncernen 

2014 2015 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 1 292,6 369,2 547,3 521,1 

Återbäring avgifter AFA försäkring - 10,9 0,1 10,9 

Verksamhetens kostnader 2 -1 608,6 -1 749,9 -1 694,2 -1 836,4

Avskrivningar 3 -76,6 -75,0 -113,3 -102,1

Verksamhetens nettokostnader -1 392,6 -1 444,8 -1 260,1 -1 406,5
Skatteintäkter 4 1 172,6 1 231,0 1 172,6 1 231,0
Generella statsbidrag o utjämn.bidrag 5 253,3 254,6 253,3 254,6 
Finansiella intäkter 6 4,9 4,2 3,3 2,6 
Finansiella kostnader 7 -2,4 -3,8 -18,0 -14,6
Skattekostnad 8 - - 2,2 -4,1

Resultat före extraordinära poster 38,5 41,2 153,3 63,0

Extraordinära intäkter/kostnader - - - - 

Årets resultat 35,8 41,2 153,3 63,0 

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 97,5% 97,2% 

Kassaflödesanalys 
Mkr        Kommunen   Kommunkoncernen 

2014 2015 2014 2015 

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 35,8 41,2 153,3 63,0 
Justering för av- och nedskrivningar 76,6 75,0 113,3 102,1 
Justering för gjorda avsättningar 5,6 3,3 3,9 6,4 
Justering för realisationsvinster/förluster -5,5 -18,8 -124,4 -19,9
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet 

112,5 100,7 146,1 151,6

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 10,3 -27,6 8,0 -27,5
Ökn/minskn av förråd, varulager, pågående arbeten -16,5 46,1 -19,6 45,5
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 48,4 32,5 41,0 38,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 154,7 151,7 175,5 208,1 

Investeringsverksamheten 
Investering i materiella anläggningstillgångar -139,7 -295,1 -193,9 -361,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,7 0,1 209,5 44,9
Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,1 -21,8 -0,1 -30,6
Minskning av finansiella anläggningstillgångar - 2,3 - 2,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -139,1 -314,5 15,5 -345,1

Finansieringsverksamheten 
Nyupptagna lån - 155,0 - 155,0 
Amortering av skuld - -45,0 -172,8 -72,9
Ökning/minskning av långfristiga skulder 2,0 -0,8 3,0 -0,5
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 1,6 1,6 -0,1 -0,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten 3,6 110,8 -169,9 81,3

Årets kassaflöde 19,2 -52,0 21,1 -55,7
Likvida medel från årets början 126,2 145,4 143,7 164,8 
Likvida medel vid årets slut 145,4 93,4 164,8 109,1 
Förändring likvida medel 19,2 -52,0 21,1 -55,7
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Balansräkning 
Mkr Not Kommunen Kommunkoncernen 

2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
- Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

9 880,9 1 149,6 1 620,4 1 920,7 

- Maskiner, fordon och inventarier 10 74,4 83,5 86,8 97,7 
- Pågående ny- och ombyggnader - - 51,1 14,1 
Finansiella anläggningstillgångar 11 35,2 55,4 14,9 45,8 
Summa anläggningstillgångar 990,5 1 288,5 1 773,2 2 078,3 

Omsättningstillgångar 
Exploateringsfastigheter 12 82,4 23,8 82,4 23,8 
Varulager VA 0,8 0,6 0,8 0,6 
Övriga kortfristiga fordringar 13 86,6 114,2 88,2 115,7 
Likvida medel 14 145,4 93,4 164,8 109,1 
Summa omsättningstillgångar 315,2 232,0 336,2 249,2 

Summa tillgångar 1 305,7 1 520,5 2 109,4 2 327,5 

Eget kapital, avsättningar och skul-
der 

Eget kapital 15 
Årets resultat 35,8 41,2 153,3 63,0 
Resultatutjämningsreserv 100,0 100,0 100,0 100,0 
Övrigt eget kapital 639,9 675,7 821,6 974,9 
Summa eget kapital 775,7 816,9 1 074,9 1 137,9 

Avsättningar 
Avsättning för pensioner 16 88,3 92,2 89,2 93,5 
Avsättning för återställande av deponi 6,8 6,3 6,8 6,3 
Investeringsfond VA 17 3,8 3,7 3,8 3,7 
Uppskjuten skatt - - 2,4 5,1 
Summa avsättningar 98,9 102,2 102,2 108,6 

Skulder 
Långfristiga skulder 18 122,0 259,8 606,0 716,2 
Kortfristiga skulder 19 309,1 341,6 326,3 364,8 
Summa skulder 431,1 601,4 932,3 1 081,0 

S:a eget kapital, avsättningar o skul-
der 

1 305,7 1 520,5 2 109,4 2 327,5 

Ställda panter (fastighetsinteckningar) 22,2 - 

Ansvars- och borgensförbindelser 20 456,6 447,4 5,5 3,5 

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

1,7 1,2 1,7 1,2 

Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulder eller avsättningar 
(inkl. löneskatt) 

21 612,9 588,2 612,9 588,2 

Soliditet 59,4% 53,7% 51,0% 48,9% 
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Notförteckning 

Not 1 

Mkr Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Verksamhetens intäkter 2014 2015 2014 2015 

Försäljningsintäkter 17,1 16,6 17,1 16,6 

Taxor, avgifter och ersättningar 116,9 120,3 109,1 109,7 

Hyror och arrenden 30,0 30,7 175,9 194,3 

Bidrag 105,4 135,4 105,4 135,4 

Försäljning av verksamheter och 
konsulttjänster 

16,7 17,2 14,4 15,0 

Exploateringsintäkter 5,8 48,9 2,7 48,3 

Realisationsvinster* 0,7 0,1 122,7 1,8 

292,6 369,2 547,3 521,1 

* Av 2014 års utfall på kommunkoncernen avser
122,0 Mkr AB Alebyggens försäljning av fastigheter för
äldreboenden.

Not 2 

Mkr Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Verksamhetens kostnader 2014 2015 2014 2015 

Inköp anläggn.-/underhålls-
mat. 

5,1 5,8 13,6 14,1 

Inköp vatten/el för distribution 6,5 7,1 6,5 7,1 

Bidrag och transfereringar 51,9 45,8 51,9 45,8 

Köp av verksamheter och ent-
reprenader 

339,5 368,9 313,6 342,5 

Personalkostnader * 989,0 1 065,9 1 026,9 1 105,1 

Lokal- och fastighetskostnader 79,9 85,9 67,4 81,1 

Försäkringar, skatter och avg. 21,7 20,6 33,2 31,3 

Övriga verksamhetskostnader 114,0 117,4 180,1 176,9 

Kostnader för sålda exploate-
ringar 

- 32,4 - 32,4 

Realisationsförluster och ut-
rangeringar 

1,0 0,1 1,0 0,1 

1 608,6 1 749,9 1 694,2 1 836,4 

Personalkostnader 

* Personalkostnader 2014 2015 

Löner och arvoden 698,6 753,7 (+7,9%) 

Sociala avgifter 207,7 226,5 (+9,1%) 

Pensionskostnader och 
löneskatt 

77,9 80,5 (+3,3%) 

Övriga personalkostnader 4,8 5,2 (+8,3%) 

989,0 1 065,9 (+7,8%) 

Not 3 

Mkr     Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Avskrivningar 2014 2015 2014 2015 

Byggnader och 
tekn. anläggningar. 

46,1 51,9 80,1 76,3 

Maskiner, fordon 
och inventarier 

22,3 23,1 25,0 25,8 

Nedskrivningar* 8,2 - 8,2 - 

76,6 75,0 113,3 102,1 

* Nedskrivning av Vikingagården har skett år 2014 med
8,2 Mkr enl. KF-beslut.

Not 4 

Mkr     Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Skatteintäkter 2014 2015 2014 2015 

Prel. skatteinbet. under året 1 175,4 1 231,9 1 175,4 1 231,9 

Prognos slutavräkning 0,2 1,2 0,2 1,2 

Differens slutlig taxering och 
redov skattentäkt föreg år 

-3,0 -2,1 -3,0 -2,1

1 172,6 1 231,0 1 172,6 1 231,0 

Not 5 

Mkr     Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Generella statsbi-
drag/ utjämningsbi-
drag 

2014 2015 2014 2015 

Inkomstutjämning 185,4 194,8 185,4 194,8 

Regleringsbidrag/av-
gift 

7,8 -1,1 7,8 -1,1

Bidrag för LSS-ut-
jämning 

14,8 15,1 14,8 15,1 

Kostnadsutjämning -4,3 -7,0 -4,3 -7,0

Strukturbidrag 2,7 2,9 2,7 2,9

Generella bidrag - 2,1 - 2,1

Fastighetsavgift 46,9 47,8 46,9 47,8

253,3 254,6 253,3 254,6 

Not 6 

Mkr     Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Finansiella intäkter 2014 2015 2014 2015 

Ränteintäkter 1,5 0,3 2,7 0,3 

Utdelning 0,6 0,2 0,6 - 

Borgensprovision 2,8 1,4 - - 

Övr finansiella intäkter* - 2,3 - 2,3 

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

* Realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätter.
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Not 7 

Mkr       Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Finansiella kostnader 2014 2015 2014 2015 

Räntekostnader -2,9 -2,5 -19,2 -14,0

Aktiverade räntekostna-
der 

1,6 0,2 2,3 0,9

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

-2,4 -3,8 -18,0 -14,6

Not 8 Skattekostnad 

Mkr      Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Skattekost-
nad 

2014 2015 2014 2015 

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

Uppskjuten 
skatt 

- - 3,6 0,2

0,0 0,0 2,2 -4,1

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 2015 2014 

Anskaffningsvärde 

Ing ack anskaffningsvärde 30,2 1 092,1 163,2 214,8 0,5 1 500,8 1 383,7 
Årets investering 17,8 214,7 13,9 15,8 0,7 262,9 117,2 
Försäljning/utrangering - -0,5 - - - -0,5 -0,1
Omklassificering* 18,4 - 18,4 21,0 - 57,8 0,0
Utg ack anskaffningsvärde 66,4 1 306,3 195,5 251,6 1,2 1 821,0 1 500,8 

Avskrivningar 

Ing ack avskrivningar 0,0 -476,7 -71,6 -71,5 -0,1 -619,9 -565,7
Årets avskrivningar - -35,9 -4,5 -11,5 - -51,9 -46,1
Försäljning/utrangering - 0,4 - - - 0,4 0,1
Nedskrivningar - - - - - 0,0 -8,2
Omklassificering - - - - - - - 
Utg ack avskrivningar 0,0 -512,2 -76,1 -83,0 -0,1 -671,4 -619,9

Ing planenligt restvärde 30,2 615,4 91,6 143,3 0,4 880,9 818,0

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

Kommunkoncernen 

Anskaffningsvärde 

Ing ack anskaffningsvärde 75,4 1 093,1 1 259,0 214,8 0,5 2 642,8 2 636,0 
Årets investering 26,1 214,7 67,6 15,8 0,7 324,9 167,8 
Försäljning/utrangering - -0,5 -43,6 - - -44,1 -158,0
Omklassificering* 18,4 - 55,4 21,0 - 94,8 -3,0
Utg ack anskaffningsvärde 119,9 1 307,3 1 338,4 251,6 1,2 3 018,4 2 642,8 

Avskrivningar 

Ing ack avskrivningar - -476,8 -474,0 -71,5 -0,1 -1 022,4 -979,5
Årets avskrivningar - -35,9 -28,9 -11,5 - -76,3 -80,2
Försäljning/utrangering - 0,4 0,6 - - 1,0 45,5
Nedskrivningar - - - - - - -8,2
Omklassificering - - - - - - - 
Utg ack avskrivningar - -512,3 -502,3 -83,0 -0,1 -1 097,7 -1 022,4

Ing planenligt restvärde 75,4 616,3 785,0 143,3 0,4 1 620,4 1 656,5

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

* Omklassificering har gjorts:
från exploateringsfastigheter till markreserv avseende vilande projekt Ale höjd och Vadbacka 
från exploateringsfastigheter till fastigheter för affärsverksamhet avseende övertagande av VA-anläggning Kronogården 
från exploateringsfastigheter till publika fastigheter avseende övertagande av gatuanläggning i Kronogården 
från pågående ny- och ombyggnader till fastigheter för affärsverksamhet avseende AB Alebyggen i kommunkoncernen 

37



Årsredovisning 2015, Ale kommun  

Not 10 

Maskiner, fordon, och inventarier, Mkr Maskiner Fordon 

Inventarier 
och bygg-

nadsinventa-
rier 

Summa maskiner, fordon och 
inventarier 

Kommunen 2015 2014 

Anskaffningsvärde 

Ing ack anskaffningsvärde 2,2 24,6 183,7 210,5 216,2 

Årets investering 0,2 2,2 29,8 32,2 22,5 

Försäljning/utrangering -0,6 - -17,5 -18,1 -28,2

Omklassificering - - - - - 

Utg ack anskaffningsvärde 1,8 26,8 196,0 224,6 210,5 

Avskrivningar 

Ing ack avskrivningar -1,4 -17,7 -117,0 -136,1 -141,0

Årets avskrivningar -0,2 -2,4 -20,5 -23,1 -22,3

Försäljning/utrangering 0,6 - 17,5 18,1 27,2

Omklassificering - - - - - 

Utg ack avskrivningar -1,0 -20,1 -120,0 -141,1 -136,1

Ing planenligt restvärde 0,8 6,9 66,7 74,4 75,2

Utg planenligt restvärde 0,8 6,7 76,0 83,5 74,4

Kommunkoncernen 

Anskaffningsvärde 

Ing ack anskaffningsvärde 2,8 33,3 201,3 237,4 239,5 

Årets investering 0,3 2,6 33,9 36,8 26,1 

Försäljning/utrangering -0,6 - -18,2 -18,8 -28,2

Omklassificering - - - - - 

Utg ack anskaffningsvärde 2,5 35,9 217,0 255,4 237,4 

Avskrivningar 

Ing ack avskrivningar -1,6 -19,7 -129,4 -150,7 -152,8

Årets avskrivningar -0,3 -3,3 -22,2 -25,8 -25,0

Försäljning/utrangering 0,6 - 18,2 18,8 27,2

Omklassificering - - - - - 

Utg ack avskrivningar -1,3 -23,0 -133,4 -157,7 -150,6

Ing planenligt restvärde 1,2 13,6 71,9 86,7 86,7

Utg planenligt restvärde 1,2 12,9 83,6 97,7 86,8

Not 11 

Mkr Kommunen Kommun-
koncernen 

Finansiella anlägg-
ningstillgångar 

2014
1231 

2015
1231 

2014
1231 

2015
1231 

Aktier* 18,4 26,4 0,9 0,9 

Andelar** 2,1 15,9 3,6 17,4 

Långfristiga fordringar 13,5 11,9 9,2 26,3 

Bostadsrätter 1,2 1,2 1,2 1,2 

35,2 55,4 14,9 45,8 

* År 2015 har kommunen förvärvat En väg efter rätt
Tanke AB till ett värde av 8 Mkr som ett led i strate-
giskt markförvärv.

** Andelskapital i Kommuninvest ekonomisk före-
ning ingår dels med 0,7 Mkr som avser inbetalt an-
delskapital år 1994, samt 13,8 Mkr som avser inbetalt 
andelskapital år 2015. Kommuninvest ekonomisk 
förening har dessutom beslutat om insatsemissioner 
om sammanlagt 11 092 401 kr för Ale kommun som 
ej finns med i balansräkningen. Ale kommuns totala 
andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 
uppgick 2015-12-31 till 25 580 700 kr. 
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Not 12 

Mkr    Kommunen Kommun-
koncernen 

Exploateringsfastig-
heter 

2014
1231 

2015
1231 

2014
1231 

2015
1231 

Bostadsområden 57,2 2,8 57,2 2,8 

Verksamhetsområden 25,9 23,5 25,9 23,5 

Vägprojektet "Bana 
Väg i Väst" 

-0,7 -2,5 -0,7 -2,5

82,4 23,8 82,4 23,8 

Not 13 

Mkr    Kommunen Kommun-
koncernen 

Övriga kortfristiga ford-
ringar 

2014
1231 

2015
1231 

2014
1231 

2015
1231 

Kundfordringar 18,4 21,8 16,6 18,8 

Övriga fordringar 1,8 2,1 1,4 4,3 

Skattefordringar - - 2,6 - 

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

Fordran mervärdeskatt 11,0 7,6 11,5 8,9 

Upplupna skatteintäkter 10,1 20,6 10,1 20,6 

Förutbet kostn aff verks 
VA 

0,2 - 0,2 - 

Förutbet kostn/upplupna 
int 

45,0 60,5 45,6 61,3 

86,6 114,2 88,2 115,7 

Not 14 

Mkr Kommunen Kommun-
koncernen 

Likvida medel 2014
1231 

2015
1231 

2014
1231 

2015
1231 

Bank * 145,4 93,1 164,8 108,8 

Plusgiro - 0,3 - 0,3 

145,4 93,4 164,8 109,1 

* - varav förmedlade me-
del

0,1 0,1 0,1 0,1 

Beviljad checkkredit för koncernkonto är 30 Mkr. 

Koncernkontots saldo uppgår 2015-12-31 till 92,9 Mkr. 
Kommunens behållning av koncernkontot är 59,6 Mkr. 
AB Alebyggen har en behållning på 33,0 Mkr. 
Skå-dal 31:3 AB har en behållning på -0,0 Mkr. 
Ale Utveckling AB (vilande) har en behållning på 0,2 Mkr. 
En väg efter rätt Tanke AB har en behållning på 0,1 Mkr. 

Kreditinstitut är Swedbank AB. 

Not 15 

Mkr   Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Eget kapital 2014
1231 

2015 
1231 

2014 
1231 

2015 
1231 

Ingående balans 739,9 *775,7 921,6 1 074,9 

Årets/periodens resultat 35,8 **41,2 153,3 63,0 

Utgående eget kapital 775,7 816,9 1 074,9 1 137,9 

* varav:

107,9 Mkr är reserverade för framtida pensionskostnader
 5,4 Mkr är reserverade för social investeringsfond 

  12,1 Mkr är reserverade för utvecklingsfond 
100,0 Mkr är reserverade för resultatutvecklingsreserv 
(RUR) 

** varav: 

-5,0 Mkr har utnyttjats för social investeringsfond
-4,5 Mkr har utnyttjats för utvecklingsfond

Not 16

Mkr Kommunen Kommun-
koncernen 

Avsättning för pensioner 2014
1231 

2015
1231 

2014
1231 

2015
1231 

Förmånsbestämd ålderspension 66,5 71,1 67,2 72,2 

Beräkn ålderspension för förtro-
endevalda 

2,6 1,6 2,6 1,6 

Avsatt till visstidspensioner 2,0 1,5 2,0 1,5 

Löneskatt 17,2 18,0 17,4 18,2 

88,3 92,2 89,2 93,5 

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. Överskottsfondens värde per 2015-12-31 
är 3,1 Mkr enligt värdebesked från KPA. Aktualiserings-
grad är 97,0%, d.v.s. av vilka alla pensionsgrundande ti-
der är utredda. Medlen används i verksamheten, s.k. 
återlåning.
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Förmånsbestämd 
ålderspension 

Belopp i tkr 
exkl. löneskatt 

Belopp i tkr 
inkl. löneskatt 

Avsatt till pensioner 
per 2014-12-31 

66 475 82 602 

Ränteuppräkning 1 032 1 282 

Basbeloppsuppräk-
ning 

133 165 

Nya utbetalningar -2 071 -2 573

Intjänad PA-KL 2 034 2 527

Intjänad förmånsbe-
stämd ålderspension 

3 136 3 897

Nya efterlevande-
pensioner 

445 553 

Övrigt -35 -43

Avsatt till pensioner 
per 2015-12-31 

71 149 88 410 

Ålderspension förtro-
endevalda 

Belopp i tkr 
exkl. löneskatt 

Belopp i tkr 
inkl. löneskatt 

Avsatt till pensioner per 
2014-12-31 

2 572 3 196 

Ränteuppräkning 41 51 

Basbeloppsuppräkning 8 10 

Nyintjänade 235 291 

Intjänad OPF-KL 11 14 

Överfört till ordinarie be-
räkning 

-1 271 -1 579

Avsatt till pensioner 
per 2015-12-31 

1 596 1 983 

Avsatt till visstids-
pensioner ÖK-SAP 

Belopp i tkr 
exkl. löneskatt 

Belopp i tkr 
inkl. löneskatt 

Avsatt till pensioner per 
2014-12-31 

1 998 2 482 

Ränteuppräkning 20 25 

Basbeloppsuppräkning 3 4 

Utbetalning ÖK-SAP -523 -650

Arbetstagare som pens-
ionerats 

734 912

Överfört till ordinarie be-
räkning 

-739 -918

Övrigt -39 -48

Avsatt till pensioner 
per 2015-12-31 

1 453 1 805 

Not 17 

Mkr  Kommunen Kommun-
koncernen 

Investeringsfond VA 2014
1231 

2015
1231 

2014
1231 

2015
1231 

Ingående balans 3,9 3,8 3,9 3,8 

Avsättn för investering - - - - 

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

Utgående balans 3,8 3,7 3,8 3,7 

Fonden upplöses i takt med avskrivning av investe-
ringen. 

Not 18 

Mkr  Kommunen 
Kommun- 
koncernen 

Långfristiga skulder 2014
1231 

2015
1231 

2014
1231 

2015 
1231 

Lån 120,0 230,0 572,6 654,8 

Skuld anslutningsavgifter VA 2,0 16,2 2,0 16,2 

Skuld gatukostnadsersättning - 13,6 - 13,6 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 31,4 31,6 

122,0 259,8 606,0 716,2 

Låneportföljens sammansättning 2015-12-31 
Alla lån i Kommuninvest i Sverige AB 

Belopp i  Mkr Återbetal-
ningsdag 

Ränta % 

25,0 2017-04-21 3 mån STIBOR +0,26% 

25,0 2016-09-28 3,16% 

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

30,0 2016-09-11 2,74% 

60, 0 2018-04-12 3 mån STIBOR +0,32% 

20,0 2017-06-12 3 mån STIBOR +0,26% 

50,0 2019-11-12 0,67% 

Summa 230,0 

Två lån på sammanlagt 45 Mkr har amorterats under året 
och fyra nya lån på sammanlagt 155 Mkr har tagits upp. 

Genomsnittlig låneränta under året har varit 1,5 %. 

Återstående lånetid > 6 mån är 230 Mkr. 

Ale kommun aktiverar fr o m 2013-07-01 lånekostnader 
för aktiva exploateringsprojekt då extern upplåning skett. 
Under år 2015 har 0,2 Mkr aktiverats. AB Alebyggen akti-
verar lånekostnader under byggtiden då extern upplåning 
skett. Under år 2015 har 0,7 Mkr aktiverats.
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Kommunens bolag Mkr 

AB Alebyggen har långfristiga skulder på 455,9 

Låneportföljens sammansättning 2015-12-31: 

Lån med rörlig ränta alt. återstående räntebindnings-
tid inom 1 år: 

126,5 

Lån med räntebindningstid inom 2 år: 126,0 

Lån med räntebindningstid inom 3 år: 110,2 

Lån med räntebindningstid med 4 år eller fler: 81,5 

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

Övrig långfristig skuld: 1,0 

Amortering inom 1 år uppgår till -19,5

AB Alebyggens dotterbolag Skå-dal 31:3 AB har 
långfristiga skulder till AB Alebyggen på 13,9 Mkr, 
vilka har eliminerats p.g.a. koncerninterna poster. 

Bohus räddningstjänstförbund (BORF) har långfris-
tiga skulder på 13,6 Mkr. Ale kommuns andel (40 %) 
är 5,4 Mkr, varav 4,9 Mkr har eliminerats p.g.a. kon-
cerninterna poster. 

0,5 

Kommunkoncernens övriga bolag har inga långfris-
tiga skulder per 2015-12-31. 

Not 19 

Mkr Kommunen Kommunkon-
cernen 

Kortfristiga skulder 2014
1231 

2015
1231 

2014
1231 

2015
1231 

Leverantörsskulder 67,6 63,4 86,5 72,8 

Personalens skatter 14,1 16,0 14,8 16,6 

Uppl. pens kostn. ind. del 39,5 44,1 40,1 44,7 

Semester- o övertidsskuld 67,1 70,0 68,9 71,9 

Upplupna löner 12,6 12,9 13,2 13,6 

Upplupna arbetsgivaravgifter. 17,0 20,8 18,0 21,9 

Förutbetalda intäkter fr VA - 2,7 - 2,7 

Förutbetalda intäkter fr Renhålln 2,3 4,6 2,3 4,6 

Saldo koncernkonto 

- AB Alebyggen 43,2 33,0 - - 

- Skå-dal 31:3 -0,5 0,0 - - 

- Ale Utveckling AB 0,1 0,2 - - 

- En väg efter rätt Tanke AB - 0,1 - - 

Skuld mervärdeskatt - - 2,2 0,7 

Skatteskulder - - - 0,6 

Uppl. kostnader/förutbet. Intäkter* 44,2 71,5 60,6 91,2 

Övriga kortfristiga skulder 1,9 2,3 19,7 23,5 

309,1 341,6 326,3 364,8 

* I  förutbetalda intäkter per 2015-12-31 ingår 6,3 Mkr i ex-
tra statsbidrag p.g.a. flyktingsituationen. Hela statsbidraget
har periodiserats till år 2016.

Not 20 

Mkr Kommunen Kommun-
koncernen 

Ansvars- och borgensför-
bindelser 

2014
1231 

2015
1231 

2014
1231 

2015
1231 

AB Alebyggen 451,3 444,2 - - 

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

GRYAAB 0,1 0,0 0,1 0,0 

Föreningar med flera 3,5 1,4 3,5 1,4 

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

FASTIGO - - 0,2 0,3 

456,6 447,4 5,5 3,5 

Ale kommun har i april 1994 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida för-
pliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-
12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått likalydande borgensförbindel-
ser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan med-
lemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkta-
gande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret dels fördelas i förhål-
lande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sve-
rige AB, dels i förhållande till storleken på med-
lemskommunernas respektive insatskapital i Kom-
muninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Ale kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 upp-
gick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förplik-
telser till 325 620 649 807 kronor och totala till-
gångar till 319 573 677 123 kronor. Ale kommuns 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
1 012 655 108 kronor och andelen av de totala till-
gångarna uppgick till 992 026 672 kronor. 

Ale kommun hade 2015-12-31 en kreditlimit hos Nor-
dea på 16 Mkr för leasing av personbilar. 
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Not 21 

Pensionsförpliktelser som inte 
tagits upp bland skulder eller av-
sättningar 

Belopp i tkr 
exkl. löneskatt 

Belopp i tkr 
inkl. löneskatt 

Ansvarsförbindelse enligt ordinarie 
beräkning KPA per 2014-12-31 

491 762 611 063 

Ränteuppräkning 5 027 6 247 

Basbeloppsuppräkning 3 775 4 691 

Gamla utbetalningar -22 216 -27 606

Aktualisering -1 093 -1 358

Övrigt -4 981 -6 189

Ansvarsförbindelse enligt ordi-
narie beräkning KPA per 2015-
12-31

472 273 586 846 

Ansvarsförbindelse enligt särskild beräkning 
KPA för förtroendevalda 

Ansvarsförbindelse per 2014-12-31 1 470 1 827 

Ränteuppräkning 19 24 

Basbeloppsuppräkning 3 4 

Nyintjänade -436 -543

Ansvarsförbindelse per 2015-
12-31

1 056 1 312

TOTALT 473 329 588 158 
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Driftsammanställning, kommunen 

Tkr 
Bokslut 

netto 2013 
Bokslut 

netto 2014 
Brutto-

kostnader 
2015 

Intäkter 
2015 

Bokslut 
netto 2015 

Budget 
2015 

Budgetav-
vikelse 

2015 

Utbildningsnämnd 674 527 687 130 882 194 146 987 735 207 735 037 -170

Omsorgs- och arbetsmarknads-
nämnd 

450 558 463 775 675 659 203 816 471 843 467 724 -4 119

Kultur- och fritidsnämnd 70 438 71 686 82 311 7 948 74 363 75 324 961 

Kommunstyrelsen 68 672 64 649 168 243 35 030 133 213 146 279 13 066 

Samhällsbyggnadsnämnd, 
skatte- o internfinansierad 

39 038 48 011 246 844 197 636 49 208 51 823 2 615 

Samhällsbyggnadsnämnd af-
färsverksamhet 

-182 -37 75 802 75 848 -46 0 46 

Överförmyndarnämnd 2 400 2 229 2 651 587 2 064 2 025 -39

Valnämnd - 1 098 11 - 11 0 -11

Räddningstjänsten (ingår i KS 
2015) 

20 656 25 314 - - - - -

Revisorer 855 902 1 036 53 983 1 100 117 

Jävsnämnd/fastighetsnämnd 3 12 13 - 13 160 147 

Särskilda insatser 648 3 970 - - - - - 

Strategisk satsning 4 175 4 175 3 275 225 3 050 4 928 1 878 

Riktade anslag (ingår i KS 
2015) 

1 265 1 260 - - - - - 

Arbetsmarknadsåtgärder 2 000 2 000 - - - - - 

Färdtjänst (Ingår i KS 2015) 1 043 2 345 - - - - - 

Kollektivtrafik (ingår i KS 2015) 5 511 3 628 - - - - - 

Återbäring AFA försäkringar -23 211 - - 10 875 -10 875 - 10 875

Pensionsutbetalningar m.m. 1) 18 858 20 773 19 917 - 19 917 28 000 8 083

Övriga kostnader/intäkter 2) 5 847 -2 266 32 745 50 105 -17 360 - 17 360

Social investeringsfond 1 113 3 013 4 955 - 4 955 - -4 955

Utvecklingsfond 5 369 6 386 4 512 - 4 512 - -4 512

Verksamhetens kostnader 1 349 583 1 410 053 2 200 168 729 110 1 471 058 1 512 400 41 342 

Resultaträkning 

Avgår kapitalkostnader -92 553 -94 105 -101 225 - -101 225 -104 700 -3 475

Tillkommer avskrivningar 67 030 76 642 74 983 - 74 983 76 400 1 417

Verksamhetens nettokost-
nader 

1 324 060 1 392 590 2 173 926 729 110 1 444 816 1 484 100 39 284 

Skatteintäkter/GSB 1 368 350 1 425 892 1 485 535 1 494 500 -8 965

Finansiella intäkter 5 296 4 907 4 248 4 000 248

Finansiella kostnader -12 096 -2 411 -3 817 -9 400 5 583

Årets resultat 37 490 35 798 41 150 5 000 36 150 

Nettokostnadsandel 97,3 % 97,5 % 97,2 % 99,7 % 

1) Pensionsutbetalningar samt differens mellan uttaget personalomkostnadspålägg och verkliga kostnader.

2) Kostnaderna avser till största del kostnader för sålda exploateringsfastigheter. Intäkterna avser främst försäljning av ex-
ploateringsfastigheter samt ersättning för urtaget berg.
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Investeringssammanställning, kommunen 

Tkr 
Budget 
utgifter 

Utgifter Inkomster Netto Avvikelse 

Datorer, inventarier o dyl. 
IT-investeringar 9 025 11 837 11 837 -2 812
Kommunstyrelsen 9 991 6 152 6 152 3 839
Samhällsbyggnadsnämnden 525 255 255 270
Utbildningsnämnden 12 792 9 131 9 131 3 661
Kultur- och fritidsnämnden 3 300 1 278 1 278 2 022
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämn-
den 

6 350 1 110 1 110 5 240

Idrottsanläggningar 
Åtgärder vid Jennylund 28 518 357 357 28 161 
Konstgräsplaner 7 200 380 380 6 820 
Näridrottsplatser 1 300 673 673 627 
Park, gata och väg mm 
Infrastrukturinvesteringar 11 250 6 590 -830 5 760 5 490 
Bussterminal Älvängen 4 000 590 590 3 410 
Utbyggnad enligt K2020 3 500 3 458 -660 2 798 702 
GC-bro Hålldammsbäcken 2 800 0 0 2 800 
Utbyte belysning Skepplanda elljusspår 1 200 911 911 289 
Upprustning skolgårdar 900 655 655 245 
Övrigt 0 229 229 -229
Skolor och förskolor 
Ny- och ombyggnad skolor och försko-
lor 

200 698 198 046 198 046 2 652 

Ombyggnad ventilation skolor/förskolor 5 562 5 563 5 563 -1
Uppgradering av reglersystem 940 936 936 4
Energibesparande åtgärder 926 923 923 3
Arbetsmiljöåtgärder 450 451 451 -1
VA och renhållning 
Grönnäs-Älvängen överföringsledning 12 000 2 500 2 500 9 500 
VA-sanering/-investering/-reinvestering 8 315 9 495 9 495 -1 180
Älvängens reningsverk, ombyggnad 2 500 507 507 1 993
Ombyggnad driftkontor 2 700 0 0 2 700
Fordonsbyte VA 1 500 1 902 1 902 -402
Fordonsbyte Renhållning 1 600 0 0 1 600
Övrigt 3 478 1 795 1 795 1 683
Markreserv 18 825 977 
Nödinge centrum 14 021 -135 13 886 
Starrkärr 15:1 3 800 3 800 
Övriga 162 162 
Övriga investeringsobjekt 
Centrumutveckling 18 125 4 207 4 207 13 918 
Infrastrukturinvestering vid exploatering 10 000 0 0 10 000 
Nytt boende för funktionsnedsatta 5 250 4 225 4 225 1 025 
Motivationsboende vuxna missbrukare 4 448 153 153 4 295 
Brygga vid repslagarbanan 2 140 3 215 -1 075 2 140 0 
Brandvattenförsörjning Surte båthamn 1 000 685 685 315 
Tjänstekort 895 493 493 402 
Asfaltering väg Alebacken 675 0 0 675 
Övrigt 2 800 1 131 1 131 1 669 
Summa investeringar 407 478 297 816 -2 700 295 116 112 362 
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Exploateringsredovisning, kommunen 

Tkr Netto före 
2015 

Inkomster 
2015 

Utgifter 
2015 

Resultat 
2015 

Netto 
20151231 

Bostadsområden 

Skogsvägen/Danska vägen -506 506 0 

Lärkås/Keilers Damm -1 372 -1 372

Ale Höjd 15 907 2 226 146 18 279

Ale Höjd, se nedan -18 279

Kronogården 36 289 -43 470 2 248 12 946 8 013

Kronogården, se nedan 28 616 -39 370 -10 754

Älvängen Svenstorp -859 -859

Älvängen centrum 3 351 -249 15 3 117

Furulund 180 -600 42 307 -71

Gustavas plats, Älvängen 3 273 294 3 567 

Surte f.d. brandstation 578 -24 22 576 

Övr. expl. områden för bostäder 371 174 545 

Summa bostadsområden 57 212 -13 501 -36 429 13 759 2 762 

Verksamhetsområden 

Stora Vikens verksamhetsområde 4 972 520 5 492 

Älvängens norra verksamhetsområde 3 935 -7 135 549 2 825 174 

Skepplanda industriområde 4 660 -16 4 644 

Osbackens verksamhetsområde 3 075 3 075 

Häljereds verksamhetsområde 9 407 -40 189 9 556 

Verksamhetsmark, Surte 0 -193 948 755 

Vadbacka 78 78 

Vadbacka, se nedan -78

Övriga expl. områden för verksamhet -187 -9 58 -138

Summa verksamhetsområden 25 940 -7 393 2 264 2 825 23 558 

Vägprojekt Bana Väg i Väst -723 -114 -1 710 -2 547

TOTALT 82 429 -21 008 -35 875 16 584 23 773 

Kronogården, överfört till anläggningstillgång, utgifter för VA- och gatuanläggningar   39 370 

Kronogården, överfört till långfristiga skulder, inkomster för VA-anslutningar och gatukostnadsersättn. - 28 616

Kronogården, totalt överfört 10 754 

Ale höjd, överfört till markreserv 18 279 
Vadbacka, överfört till markreserv 78 

45



Årsredovisning 2015, Ale kommun  

Pensionsredovisning enligt fullfondsmodell 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska pens-
ioner redovisas enligt blandmodellen. Det innebär 
att huvuddelen av kommunens pensionsförpliktel-
ser inte ingår i de ordinarie finansiella rapporterna. 
Som en kompletterande information redovisas här 
en mer rättvisande bild av resultat och ställning. 

Lagen om kommunal redovisning anger ett tydligt 
undantag i form av att förpliktelsen att betala ut 
pensionsförmåner som intjänats före 1998 inte ska 
tas upp som skuld eller avsättning utan redovisas 
först vid utbetalningen. Kommunerna har idag kost-
nader för pensioner för såväl tidigare som nuva-
rande anställda. Utbetalningarna kommer att öka för 
att nå ett högsta läge kring 2020. 

Den redovisade bild som lämnas enligt blandmo-
dellen blir svårtolkad. I bedömningen av hur storle-
ken på resultatnivån påverkar utvecklingen måste 
andra faktorer beaktas än vad som framgår av ordi-
narie 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 
ovanliga förhållanden avseende pensionsskulden. 
Bakgrunden är en negativ basbeloppsutveckling 
samt samordningen med det allmänna pensionssy-
stemet. 2011 och 2013 sänktes även diskonterings-
räntan, vilket kraftigt påverkade skulden. Dessa fak-
torer innebar att skulden utvecklades mycket ryck-
igt. I övrigt antas nu ansvarsförbindelsen för pens-
ioner intjänade före 1998 ha nått sin kulmen. 

Nedan finns en jämförelse mellan blandmodellen 
och fullfondsmodellen. I och med att ansvarsförbin-
delsen nu nått sin kulmen och börjat minska ger 
fullfondsmodellen en positiv resultatpåverkan med 
24,7 Mkr. På balansräkningen syns den stora skillna-
den mellan modellerna på soliditeten. Soliditeten i 
blandmodellen uppgår till 53,7 % medan soliditeten 
i fullfondsmodellen endast är 15,0 %. 

Resultaträkning 

Mkr Not 
Blandmodell 
kommunen 

   Fullfondsmodell 
kommunen 

2014 2015 2014 2015 

Verksamhetens intäkter 1 292,6 369,2 292,6 369,2 

Återbäring avgifter AFA försäkring - 10,9 - 10,9 

Verksamhetens kostnader 2 -1 608,6 -1 749,9 -1 578,1 -1 714,2

Avskrivningar 3 -76,6 -75,0 -76,6 -75,0

Verksamhetens nettokostnader -1 392,6 -1 444,8 -1 362,1 -1 409,1

Skatteintäkter 4 1 172,6 1 231,0 1 172,6 1 231,0

Generella statsbidrag o utjämningsbidrag 5 253,3 254,6 253,3 254,6 

Finansiella intäkter 6 4,9 4,2 4,9 4,2 

Finansiella kostnader 7 -2,4 -3,8 -8,7 -14,8

Skattekostnad 8 - - - - 

Resultat före extraordinära poster 35,8 41,2 60,0 65,9 

Extraordinära intäkter/kostnader - - - - 

Årets resultat 35,8 41,2 60,0 65,9 

Nettokostnadsandel 97,5% 97,2% 95,8% 95,6% 
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Balansräkning 

Mkr Not Blandmodell 
kommunen 

Fullfondsmodell 
 kommunen 

20141231 20151231 20141231 20151231 
Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 880,9 1 149,6 880,9 1 149,6 
- Maskiner, fordon och inventarier 10 74,4 83,5 74,4 83,5 
- Pågående ny- och ombyggnader - - - - 
Finansiella anläggningstillgångar 11 35,2 55,4 35,2 55,4 

Summa anläggningstillgångar 990,5 1 288,5 990,5 1 288,5 

Omsättningstillgångar 
Exploateringsfastigheter 12 82,4 23,8 82,4 23,8 
Varulager VA 0,8 0,6 0,8 0,6 
Övriga kortfristiga fordringar 13 86,6 114,2 86,6 114,2 
Likvida medel 14 145,4 93,4 145,4 93,4 
Summa omsättningstillgångar 315,2 232,0 315,2 232,0 

Summa tillgångar 1 305,7 1 520,5 1 305,7 1 520,5 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 15 
Årets resultat 35,8 41,2 60,0 65,9 
Resultatutjämningsreserv 100,0 100,0 - - 
Övrigt eget kapital 639,9 675,7 102,8 162,8 
Summa eget kapital 775,7 816,9 162,8 228,7 

Avsättningar 
Avsättning för pensioner 16 88,3 92,2 88,3 92,2 
Avsättningar för pensioner intjänade före 1998 mm - - 612,9 588,2 
Avsättning för återställande av deponi 6,8 6,3 6,8 6,3 
Investeringsfond VA 17 3,8 3,7 3,8 3,7 
Uppskjuten skatt - - - - 
Summa avsättningar 98,9 102,2 711,8 690,4 

Skulder 
Långfristiga skulder 18 122,0 259,8 122,0 259,8 
Kortfristiga skulder 19 309,1 341,6 309,1 341,6 
Summa skulder 431,1 601,4 431,1 601,4 

S:a eget kapital, avsättningar o skulder 1 305,7 1 520,5 1 305,7 1 520,5 

Ställda panter (fastighetsinteckningar) - - - - 

Ansvars- och borgensförbindelser 20 456,6 447,4 456,6 447,4 

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

1,7 1,2 1,7 1,2 

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skul-
der eller avsättningar (inkl. löneskatt) 

21 612,9 588,2 - - 

Soliditet 59,4% 53,7% 12,5% 15,0% 
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Personalanalys Ale kommun 
Sammanfattning 

Ale kommun har under 2015 präglats av en fortsatt 
kultur-och utvecklingsresa. Förvaltningsledningen har 
målmedvetet arbetat med att Ale kommun ska bli en 
organisation, med en tydlig Vision, som alla känner sig 
delaktiga i och förstår samt jobbar efter gemensamma 
processer och arbetssätt. 

I början av 2015 genomfördes en medarbetarenkät. 
Jämfört med 2013 har kommunen tagit stora utveckl-
ingssteg och fått bättre resultat inom alla områden 
(nyckeltal), utom två, där resultatet är lika med mät-
ningen 2013. På de frågor som ingår i SKLs ”Hållbart 
medarbeta engagemang index” är resultatet 80 %, en 
förbättring med 4 procentenheter. Det är bra resultat 
på frågor om arbetsglädje och engagemang och medar-
betarsamtal och arbetsplats träffar (APT) är väl grun-
dat i organisationen. Förtroendet för högsta ledningen 
har ökat, men ligger fortfarande på låg nivå, däremot 
är förtroendet för närmaste chef generellt högt. 

Under året har det pågått ett intensivt arbete med för-
beredelserna för den kommungemensamma serviceor-
ganisationen. Genom att renodla tjänsterna inom ser-
vice och lägga dem i samma organisation skapas möj-
ligheter för professionalisering av dessa tjänster. Med-
arbetare, som tidigare varit anställda som lokalvårdare 
inom t.ex en skola, övergår nu till en enhet med lokal-
vårdare, vilket innebär kollegor inom samma yrke och 
arbetsuppgifter. Nu har kommunen möjlighet att ar-
beta med likvärdig service i hela organisationen. 

Chefsomsättning har minskat, vilket leder till en ökad 
stabilitet i verksamheten och ett mer långsiktigt arbets-
sätt och bättre dialog mellan chefer och medarbetare. 
Nyttan av de satsningar som görs inom Chef och le-
darutveckling förbättras, när våra chefer i högre grad 
väljer att stanna på sina positioner. Både inom grund-
skolan och inom äldreomsorgen har de stora enhet-
erna fått delat ledarskap, vilket bidar till att nå målet 
med högst 25 medarbetare per chef. Stabiliteten i 
chefsledet är en förutsättning för att skapa väl funge-
rande enheter med delaktighet och arbetsglädje. 

En ledarplattform för Ale kommuns ledarskap har ta-
gits fram. Basen i plattformen är en chefs- och ledar-
definition, där ledarskapet i Ale kommun ska baseras 
på ett: ”Tydligt, tryggt och modigt ledarskap”. Den ut-
gör också en viktig grundsten till de ledarprogram som 

nu bedrivs inom kommunen och är en viktig del i alla 
chefsrekryteringar, interna såväl som externa. 

Alla verksamhetschefer har genomgått ledarprogram-
met: ”Leda ledare och ledningsgrupp”. Förutom den 
personliga utveckling varje chef fått genom detta, har 
programmet även bidragit till ett ökat samarbete över 
sektorerna. Programmet var uppbyggt på två parallella 
spår. Ett gemensamt spår kring att leda andra ledare 
och att leda en ledningsgrupp/chefsgrupp, samt ett in-
dividuellt spår kring verksamhetscheferna egna per-
sonliga ledarskap. Chefs- och ledarprogrammen forts-
ätter nu med enhetschefsprogrammet: ”Att leda- Att 
utveckla”, som omfattar alla enhetschefer. Program-
met kommer att vara uppdelat i 5 grupper och sträcka 
sig under 2016 och 2017. Enhetschefsprogrammet är 
uppbyggt på ”det utvecklande ledarskapet”, som är 
framtaget av försvarshögskolan. 

Ale har under två år haft 19 deltagare i Göteborgs-
regionens orienteringsprogram; ”Jag vill bli chef!”. 
Resultatet av denna satsning syns redan, då flera av 
deltagarna, både har sökt och i vissa fall också fått 
enhetschefstjänster. Målsättningen är att Ale kom-
mun ska kunna rekrytera 40 % av chefer internt. 
Detta mål uppnåddes under andra halvåret 2015. 

I november infördes nytt personalsystem för kommu-
nen, innefattande lön, planering/schema, bemanning 
och sjukfrånvarouppföljning. Kommunen valde att in-
kludera alla delar i samma upphandling, vilket har in-
neburit att många av våra tidigare IT-system har bytts 
samtidigt. Utgångspunkten är att skapa ett användar-
vänligt och överskådligt personalsystem som ger che-
ferna och medarbetarna bättre förutsättningar att se 
uppgifter och rapportera än tidigare. Systemskiftet har 
inneburit att kommunen gått från ett gammalt system 
med stor pappersadministration till ett modernt web-
baserat system. 

Ett flextidsavtal har förhandlats fram och flextid har 
införts för kommunens tjänstemän, vilket det nya per-
sonalsystemet skapat förutsättningar för. 

Bemanning och schemaläggningssystemet är även en 
förutsättning för en resursplanering i det framtida hel-
tidsarbetet inom omsorgen. 
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Kommunens anställda 

Antalet tillsvidareanställda uppgick 2015-12-31 till      
1 979, vilket är en ökning med 92 medarbetare mot fö-
regående år. Ökningen har främst skett inom försko-
lan, grundskolan och kommunstyrelsen. Omräknat till 
årsarbetare, innefattande månadsanställda och timan-
ställda har kommunen ökat från 1 944 årsarbetare 
2014, till 1 976 årsarbetare år 2015, vilket är en ökning 
med nästan 32 årsarbetare. 

Antalet timmar utförda av timanställda har minskat 
något från 384 468 timmar 2014 till 382 014 tim-
mar 2015. 

Andelen heltidsanställda är 77 % inom kommunen, 

vilket är en ökning med 1 % och är i samma takt som 
de senaste åren. 

Heltidsanställningarna har ökat markant i förskolan 
och grundskolan. I sektor ATO skedde positiva för-
ändringar i början av 2015 men höstens besparingar 
har medfört att andelen deltider har ökat. 

Under hösten 2015 har en förstudie bedrivits i en part-
sammansatt grupp kring vilken modell Ale ska arbeta 
med och i vilken takt heltid ska införas i kommunen. 
Under 2016 kommer heltidsarbetet starta på ett antal 
enheter inom sektor ATO.

Antal anställda 2013 2014 2015 

Antal tillsvidareanställda, 1 898 1 887 1 979 

-varav kvinnor i % 83,4 83,25 83,2 

-varav män i % 16,6 16,75 16,8 

Antal heltidsanställda 1 436 1 435 1 527 

Antal deltidsanställda 462 451 452 

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 213 227 211 

Antal arbetade timmar (timanställda) 351 904 384 468 382 014 

-varav kvinnor 281 854 315 261 

-varav män 70 050 69 207 

Årsarbetare

-månadsavlönade 1 724,5 1 737,58 1 779,44 

-timavlönade 198,25 206,88 196,78 

Totalt 1 922,75 1 944,46 1 976,22 

Personalförändringar 2015 

Årsarbetare per 
sektor 

Månadsavlönade Timavlönade Summa Föränd-
ring 

Kommunstyrelsen 100,25 1,22 101,47 +23,97

Samhällsbyggnad 101,77 5,06 106,83 -6,33

Arbete, trygghet 
och omsorg, ATO 

629,79 115,4 745,19 -11,57

Utbildning, kultur 
och fritid, UKF 

947,63 75,1 1 022,73 +25,24

Summa 1 779,44 196,78 1 976,22 +31,31
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Sysselsättningsgraden, d.v.s. den procentsats som 
anställningen är på är för Ale kommuns anställda 
94,5 %. För kvinnorna är sysselsättningsgraden 
93,8 %. Dessa siffror visar på att inom flertalet 
verksamheter är skillnaden på en heltid och en del-
tidsanställning inte stor. 

Sysselsättningsgrad 2013 2014 2015 

Tillsvidareanställda 93,8 94,1 94,5 

-varav kvinnor 93,2 93,3 93,8 

-varav män 97,0 97,8 97,3 

Kön- och åldersför-
ändring 2013 2014 2015 

Andelen kvinnor/män 
i % av månadsan-
ställda 

-andel kvinnor i % 81,9 82,0 81,7 

-andel män i % 18,1 18,0 18,3 

Genomsnittlig ålder 
månadsanställda 

45,2 44,4 44,6 

-enbart kvinnor 45,3 44,5 44,7 

-enbart män 45,1 43,9 44,0 

Åldersfördelning må-
nadsavlönade 

29 år och yngre 230 256 272 

30-49 år 1 051 1 029 1 075 

50 år och äldre 830 828 843 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har under året stigit från 
6,9 %, 2014, till 7,8 % för 2015. De stora sjuktalen 
följer den utveckling som övriga Sverige har kring 
sjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron har varit hög och 
ökat de senaste åren, vilket nu kan ses i ökad lång-
tids frånvaro. Det har därför varit av ytterst strate-
gisk betydelse att försöka jobba förebyggande och 
få ner korttids frånvaron under 2015. Detta har 
kommunen nu lyckats göra och korttids frånvaron 
har minskat, från 3,1 %, 2014, till 2,3 % för 2015. 
Detta är ett resultat av en målmedveten satsning 
inom alla verksamheter och nämnder. Kommunen 
har bl.a. satsat på rehab-utbildning kring korttids-
frånvaro och hälsoronder i samarbete med företags-
hälsovården. Utmaningar finns fortfarande inom 
flera enheter, men det är uppmuntrande att kom-
munens satsning givit resultat. 

Ett fortsätt målmedvetet arbete kring korttidsfrån-
varo kommer att ske. Samtidigt kommer koncent-
ration att läggas på att minska långtidssjukskrivning-
arna, genom att arbeta med varje person och dennes 
unika frånvarosituation, i ett nära samarbete med 

företagshälsovård, försäkringskassan, läkare och ar-
betsförmedlingen. Införandet av sjukfrånvarosyste-
met Adato ger chefer och HR bättre förutsättningar 
att följa medarbetares sjukfrånvaro och vidta åtgär-
der i tid. 

Sjukfrånvaro i pro-
cent 2013 2014 2015 

Korttidsfrånvaro 1-14 
dagar (i relation till ordi-
narie arbetstid) 

3,2 3,1 2,3 

Sjukfrånvaro totalt, en-
bart tillsvidareanställda 7,2 7,8 8,2 

- t.v. anställda kvinnor 7,9 8,7 9,1 

- t.v. anställda män 4,1 4,3 4,1 

Sjukfrånvaro totalt 
samtliga anställda (enl. 
fastställd definition) 

6,3 6,9 7,8 

Sjukfrånvaro dag 1-14 48 42,8 29,3 

Dag 15-59 15 17,5 13,6 

Dag 60 och däröver 37,0 39,7 56,9 
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Rekryteringar och personalavgångar 

Det har skett en minskning av antalet personalav-
gångar, vilket även syns bland chefer där det under 
2015 varit en lägre omsättning. Även antalet medar-
betare som gått i pension har minskat gentemot 
förra året. Prognosen var att det skulle ske en ök-
ning av antalet pensionsavgångar. 

Rekryteringar och perso-
nalavgångar (tillsvidare-
anställda) 

2013 2014 2015 

Antal kommun-interna re-
kryteringar 92 94 102 

Antal externa rekryteringar 86 105 150 

Antal personalavgångar 204 215 185 

-varav pensionsavgångar 49 62 43 

Genomsnittlig pensionsål-
der 64,7 64,0 63,9 

Personalkostnader 

I och med att antalet medarbetare har ökat, ökar 
även personalkostnaderna. Dessa uppgår 2015 till 

1 066 Mkr. och är en ökning med 77 Mkr. Den pro-
centuella andelen av kommunens totala kostnader är 
60 %, vilket är samma nivå som tidigare år. 

2013 2014 2015 

Årsarbetare 1 922 1 944 1 976 

Personalkostna-
der, Mkr 962,0 989,0 1 065,9 

Personalkostna-
der per årsarbe-
tare, kr 

500 520 508 745 539 423 

Personalkost-
nader per 
nämnd 
2015, Mkr 

Personal-
kostnader 

Totala 
kostna-

der 
Procent-

andel 

Kommunstyrel-
sen 66,2 114,3 58 % 

Kultur och fritid 32,4 82,3 39 % 

Omsorg och ar-
betsmarknad 406,5 621,7 65 % 

Samhällsbygg-
nad 64,1 148,6 43 % 

Utbildning 493,8 807,8 61 % 

Övriga 2,9 3,6 81 % 

Totalt 1 065,9 1 778,3 60 % 
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Miljöredovisning 
Kommunen har ett stort ansvar för att planera och 
bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, att förvalta 
och värna miljön och förbruka mindre ändliga re-
surser. 

Minskad resursförbrukning och energief-
fektivisering  
Under 2015 reviderades Energi- och klimatplanen. I 
planen framgår det tydligt vilka strategiska målsätt-
ningar som är prioriterade och vilka målvärden som 
ska uppnås. Detta skapar förutsättningar att till 2018 
gå i mål med de politiska prioriteringarna. Vissa mål 
kommer att bli en utmaning då det kräver en om-
ställning i samhället där invånarna gör klimatvänli-
gare val. 

Äppelgårdens förskola ingår i ett EU-projekt för att 
minska energianvändningen med hjälp av beteende-
förändringar. Under ett år har förskolan sparat 
ca 17 000 kWh. Under 2015 har även Nordgärdets 
förskola gått med. 

Kretslopp och naturvård 
Renhållningen arbetar efter politiskt antagna mål i 
avfallsplan, A2020 för att främja kretslopp och mi-
nimera avfall utefter avfallstrappan. 

Ett regionalt projekt som man deltar i är ”Minime-
ringsmästarna”. Syftet är att se hur mycket beteen-
deförändringarna påverkar avfallsmängderna. Detta 
görs i två familjer i Ale och 30 totalt i regionen. De 
anmälda är redan mycket medvetna i frågan. På 
återvinningscentralen arbetas för återanvändning 
och snart kommer en container för återbruk att in-
vigas. 

Naturvårdsprogrammets mål är till stor del upp-
fyllda och åtgärder pågår för fortsatt måluppfyllelse. 

Hållbart resande 
Resandet med pendeltåget har planat ut efter förra 
årets ökning med 10 %. Elbussen som går i Ma-
denområdet har haft ett bra resande. Den 14 de-
cember ändrades sträckan till att också gå genom 
nya området Kronogården. Avtal om medfinansie-
ring skrevs med Veidekke och BoKlok som bygger 
bostäder i Kronogården. Avtalet inleder ett starkare 
samarbete mellan kommun och exploatörer när det 
gäller kollektivtrafiklösningar för ett mer hållbart 
samhälle. När nya områden planeras med bra buss-
trafik till pendeln från start kan byggföretagen 
minska på parkeringsplatserna. Elbuss minskar bul 

lerproblemen och mer mark blir tillgänglig för bygg-
nation. 

En snabbladdstation för elbilar och elbussen kom-
mer att byggas i Älvängen med bidrag från Natur-
vårdsverket. En elbilspool som är öppen för allmän-
heten har planerats i samarbete med Alebyggen och 
kommer att starta under 2016. 

Kommunen har under året deltagit i projektet Vin-
tercyklisterna där 10 sommarcyklister uppmuntras 
att fortsätta cykla under vinterhalvåret. På biblio-
teket i Surte finns en elcykel till utlåning som är väl-
digt populär. 

På egna ben är en tävling som ska uppmuntra barn i 
årskurs 5 att själva ta sig till skolan. 9 klasser deltog 
och samtidigt genomfördes trygghetsvandring till-
sammans med barn och föräldrar för att hitta och 
åtgärda hinder för barnen att ta sig tryggt till skolan. 

En ny resepolicy har antagits som tydligt tar ställ-
ning för att om möjligt välja alternativ till att resa. 
Andelen resfria möten bedöms ökat, dels via Lynk 
och dels via att man deltar i seminarier via länk. 

Internt har arbetet med att minska miljöpåverkan 
från tjänsteresorna fortsatt. Västtrafikkort finns att 
låna i kommunhusen och två cykelpooler med 4 el-
cyklar i varje är på plats i Alafors och Nödinge. 
Kommunanställda utmanas till att i vardagspend-
lingen välja mer miljövänliga alternativ genom att 
delta i cykelutmaningen vår och höst. Tyvärr har 
inte antal mil med privat bil i tjänsten per anställd 
minskat utan har ökat något från 25,9 mil år 2014 
till 26,1 mil 2015. 

Andelen miljöfordon har ökat från 42 % till 47 % 
under 2015. Utvecklingen av miljöfordon går snabbt 
och genom nya upphandlingsavtal kommer nya mil-
jöfordon som klarar verksamheternas krav. 25 % av 
personbilarna är el/elhybrider så här är målet om 
25 % till 2016 redan uppnått. 

Samtliga fordon på renhållningen samt egenägda 
Va-fordon kör på EcoPar bio, som är ett 100 pro-
cent förnyelsebart drivmedel. Tyvärr är det inte 
möjligt att köra de leasade bilarna på EcoPar bio då 
garantin skulle upphöra. 

De flesta av driftens personal har utbildats i eco-
driving och de som ännu inte gått utbildningen 
kommer att göra det under 2016. Detta gäller sek-
torn samhällsbyggnads anställda som kör mycket i 
tjänsten. 
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Kultur och fritid använder sociala medier för mark-
nadsföring av evenemang. Unga barnfamiljer är en 
viktig målgrupp som i stor utsträckning nås via Face 
Book-sidan ”Kultur i Ale”. 

Sedan årsskiftet säljs alla biljetter till arrangemang på 
nätet. Störst andel säljs till barnföreställningar. Nät-
försäljningen gör att besökarna inte behöver resa till 
Nödinge en extra gång för att köpa biljett till ar-
rangemanget. 

Utbildning och information om klimat och 
miljö 
En rad evenemang har genomförts under året i syfte 
att öka invånarnas engagemang kring miljöfrågorna. 
Aktiviteter har bland annat arrangerats i samband 
med Earth Hour och Trafikantveckan. 

I samband med Earth Hour uppmärksammades det 
vegetariska alternativet i skolmatsalarna, energiråd-
givning erbjöds på biblioteken och en rad miljö- och 
klimatrelaterade informationsartiklar publicerades 
på ale.se. 

Under Trafikantveckan arrangerades en kulturguid-
ning på elcyklarna och biblioteket delade ut böcker 
till pendlare. En cykeldag arrangerades i Nödinge på 
våren med cirka 100 besökare. 

En uppskattad föreläsning om solenergi arrangera-
des för allmänheten. 

På enheterna inom sektor utbildning finns en med-
vetenhet och både förskolor och skolor arbetar med 
klimat och miljö tillsammans med barn och elever i 
verksamheten. Vid utflykter promenerar man, cyklar 
eller åker kollektivt och pedagoger och chefer samå-
ker till möten då det är möjligt. Alla enheter sopsor-
terar, men inte alltid i full skala, här finns fortfa-
rande mer att göra. Insatser och projekt för att 
minska matsvinn görs på både förskolor och skolor. 
Flera förskolor odlar grönsaker i pallkrage på för-
skolegården. Flera förskolor har eller har ansökt om 
grön flagg och både förskolor och skolor deltar i 
skräpplockardagar och Earth Hour. Utbildningsin-
satser för kockar har genomförts för att minska kli-
mat- och miljöpåverkan från kommunens matlag-
ning. 

Hållbar konsumtion 
Ale kommun blev Fairtrade City den 13 november. 
Deltagandet från näringsliv och föreningsliv samt 
inom organisationen har varit stort och engagerat, 
bl a vid vårmarknaden i Älvängen då allmänheten 
bjöds på Fairtradetårta. 

Andelen ekologiska livsmedel har ökat andelen från 
26 % till 28 % för 2015. Arbetet med att minska kli-
matpåverkan från måltiderna görs bland annat ge-
nom att alltid erbjuda ett vegetariskt alternativ i 
elevrestaurangen, samt att lyfta vegetarisk kost vid 
temaveckor. 

Alla lokalvårdare är nu certifierade i att minska an-
vändningen av kemikalier genom att aktivt arbeta 
enligt PRYL-modellen. 

Ett pilotprojekt med två förskolor startade under 
hösten 2015. Syftet är att ta fram en handlingsplan 
och påbörja ett systematiskt arbete mot en giftfri 
förskola. Arbetet innebär att rensa ut giftiga 
material, produkter, kemikalier mm som kan ha 
skadlig effekt på barnen. 

Miljö och bygg genomgick för några år sedan en 
miljödiplomering, då farliga produkter rensades 
bort. Efter sammanslagningen med tekniska gjordes 
inga försök till diplomering. Va-enheten har sett 
över de kemikalier som används i reningsverket och 
använder de mest miljövänliga alternativen. Park-
enheten har ansökt om investeringspengar för inköp 
2016 av en maskin som tar bort ogräs med hett vat-
ten istället för bekämpningsmedel. 

Miljöranking 
Miljöaktuellt rankar varje år Sveriges kommuner uti-
från ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Poängen 
ges för hur långt vi kommit i miljö- och hållbarhets-
frågor, från resultat från olika enkäter utskickade av 
Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen och Boverket 
samt deltagande i olika nätverk med anknytning till 
miljöfrågor. Ale kommuns placering sjönk 2015 
från 91 till 94 av landets 290 kommuner. För att 
stiga på rankingen behöver vi sätta strategiska mål 
och målvärden inom de flesta av de nationella miljö-
kvalitetsmålen. Idag har vi mål inom klimatmålet 
och de ”gröna målen” som finns i Naturvårdspro-
grammet. 
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Kommunstyrelsen 
Ordförande: Paula Örn (S) 

Årets resultat: 5 477 tkr 

Nettokostnad: 145 730 tkr 

Nämndens uppdrag 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan, med det övergripande ansvaret 
för kommunens och dess företags utveckling och 
ekonomiska ställning. 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda 
och samordna planering och uppföljning av kom-
munens ekonomi och verksamheter samt ansvara 
för samordningen av koncernen. 

Verksamheter direkt under kommunstyrelsen är frå-
gor kring översiktlig planering, mark- och exploate-
ring, klimat- och miljö, demokrati, personalpolitik, 
trafik, näringsliv, information, IT, säkerhet- och 
krishantering mm. 

Årets verksamhet 
Kund/Brukare 
Under året har ett antal mätbara mål förbättrats i re-
lation till kunder/brukare. De viktigaste är: 

Förbättringarna i skolan både vad avser resultaten 
men också elevernas lust att lära är 2015 års viktig-
aste resultat. I jämförelse med 2014 har resultaten 
förbättrats inom de flesta områdena och förbätt-
ringen har gått snabbt. 

Tillväxttakten i kommunen når nu det uppsatta må-
let 1,5 %. Detta skapar förutsättningar för en balan-
serad tillväxt över tid och bidrar till att den kommu-
nala servicen kan utvecklas på ett bra sätt. Antalet 
nybyggda bostäder under året var 278. 

Näringslivet uppfattar Ale allt mer som en bra kom-
mun att samarbeta med. Svenskt Näringslivs ran-
king ökar från 61 till 43 plats i Sverige. Även i In-
siktsmätningen görs framsteg inom plan- och bygg-
verksamheten samtidigt går miljö och hälsa något 
bakåt. 

Invånare och andra intressenter kan nu allt enklare 
hitta bra information på kommunens hemsida. Det 
är också enkelt att få hjälp via telefon eller mejl. 
Nationella jämförelser visar att Ale är bland de 
främsta inom dessa områden. 

Det nya kontaktcentret har startat och genom denna 
verksamhet ska det bli ännu lättare för invånare att 
direkt få hjälp med sina frågor. Nya former för 

medborgardialog ska öka möjligheten för alla invå-
nare att framföra sina åsikter och vara med och på-
verka utvecklingen i Ale. 

Det mest spektakulära i Ale 2015 var Ale invite. En 
Big air jump tävling i Alebacken med stora delar av 
världseliten. Kommunens engagemang i tävlingen är 
en viktig del i marknadsföringen av kommunen som 
en spännande och attraktiv plats också för nya mål-
grupper. 9 000 besökare gjorde tävlingen till en 
oförglömlig händelse när alla andra skidtävlingar sö-
der om Dalarna var inställda.  

Processer 
Arbetet med lednings- och styrningsfrågorna har 
fortsatt under 2015. Målsättningen är att skapa en 
bra balans mellan hållbarhetens tre dimensioner. Ef-
terhand skapas tydlighet hela vägen från fullmäkti-
ges verksamhetsplan till genomförandet på enhets-
nivå. Beslutet om en reviderad energi- och klimat-
plan skapar förutsättningar för en aktiv styrning 
även inom detta viktiga område. Ett antal organisa-
toriska förändringar genomförs för att skapa bättre 
förutsättningar. Kontaktcenter, ny organisation för 
service - Internservice, förvaltningsmodell för IT 
och nytt HR system är några viktigare förändringar. 
Flera viktiga förändringar har påbörjats under 2015 
men är ännu inte i mål bland dessa kan nämnas ny 
modell för internhyra, lokalmodell samt långsiktig 
planering av nybyggnation och renoveringar i fastig-
hetsbeståndet. 
Resurser 
Sjuktalen för tillsvidareanställda, inom sektor KS, 
har ökar något under året men från en mycket låg 
nivå. Flera viktiga funktioner har tillförts kommun-
styrelsen från andra delar av förvaltningen, control-
lers och folkhälsa är nya ansvarsområden som inne-
burit att sektorn har ökat i anställda medarbetare. 
Den nya serviceorganisationen innebär att föränd-
ringen 2016 blir mycket större. 

Ekonomi 
Årets resultat är en positiv budgetavvikelse på 
5 477 tkr. Till stor del beror resultatet på att hela lö-
nereserven inte tagits i anspråk samt att färdtjänst 
och kollektivtrafik kostat mindre än beräknat. Ut-
vecklingsfonden, sociala investeringsfonden och Ale 
invite belastar dock resultatet.   
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Utvecklingsfond och social investerings-
fond 
Från Utvecklingsfonden har under året resurser till 
Säkra ridvägar, vuxenutbildning, Ale invite samt fe-
rieplatser förbrukats enligt plan. Resurserna till yr-
kesintroduktion och grön rehab har inte använts då 
dessa projekt ej startats enligt plan. Yrkesintrodukt-
ion mötte hinder i upplägget då det förutsatte en 
långsiktighet som var längre än vad reglerna för ut-
vecklingsfonden medgav. För övriga projekt har 
verksamhet genomförts men till en lägre kostnad 
jämfört med medelstilldelning. Sammanlagt för peri-
oden har utvecklingsfonden inte genererat kostna-
der motsvarande budget. 

 Den sociala investeringsfonden omfattar två pro-
jekt: MiniMili och Fotosyntes. 

MiniMili har en förväntad budget på 7,2 Mkr förde-
lad över tre år. MiniMili vänder sig till barn och 
ungdomar upp till 25 år med risk eller missbruk 
samt till deras familjer och nätverk. Mottagningen 
erbjuder, utifrån en tvärsektoriell helhetssyn och 
den unges behov, drogtestning, lättillgänglig rådgiv-
ning, stödsamtal, motivationsarbete och behandling 
i öppenvårdsform med ett kvalificerat familje- och 
nätverksinriktat arbete. Verksamheten bedriver även 
preventivt arbete. Projektet har en anställd projekt-
ledare/enhetschef och två behandlare. Mottag-
ningen har sedan augusti 2014 lokaler i Surte.   
Även personalen i det sociala investeringsprojektet 
Fotosyntes nyttjar dessa lokaler. 

Utvecklings-
fonden 2015 

Tkr Beslut Förbrukat Återstår 

Säkra ridvägar 1 000 1 000 0 

Ale invite 200 200 0 

Ferieplatser 2 030 2 030 0 

Yrkesintrodukt-
ion anställningar 

2 920 89 2 831 

Projekt Europe-
iska socialfon-
den 

250 186 64 

Sysselsättning 
16-20 år

800 273 527 

Offentliga rum-
met

800 320 480 

Vuxenutbildning 400 415 -15

Utredning Grön 
rehab 

200 0 200

SUMMA 8 600 4 513 4 087 

Sociala inve-
steringsfonden 
2015 

Tkr Beslut Förbrukat Återstår 

Fotosyntes 2 167 2 060 107 

Mini Mili 2 933 2 895 47 

SUMMA 5 100 4 955 154 

Investeringar 
Kommunstyrelsen har haft ett investeringsanslag på 
57,9 Mkr varav 41,2 Mkr nyttjats under året. De 
största posterna är markförvärv 17,9 Mkr och IT-in-
vesteringar för 11,8 Mkr. IT överskrider budgeten 
med 2,8 Mkr på grund av ökade investeringsutgifter 
för nya system. Under året har investering även 
gjorts i nytt personalsystem med 4,7 Mkr. Kostna-
der för ekonomisystemet kommer att falla ut under 
2016. Processen för ärende- och dokumenthante-
ringssystemet avslutades inte under 2015 utan för-
väntas generera kostnader 2016. Centrumutveckling 
har haft ett anslag på drygt 18 Mkr men endast 4,2 
Mkr har nyttjats beroende på en försenad process. 
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Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsområden Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Netto-
kostnad 

Kostnader Intäkter Netto-
kostnad 

Kommunledningsadministration 122 860 34 050 88 810 97 671 44 677 52 944 

Förtroendemannaverksamhet 8 313 32 8 281 7 783 31 7 752 

Översiktlig planering 1 710 0 1 710 1 620 12 1 608 

Miljöverksamhet 0 0 0 384 280 104 

Medlemsavgifter 2 211 0 2 211 2 190 0 2 190 

Räddningstjänst 0 0 0 2 1 1 

Summa 135 094 34 082 101 012 109 650 45 001 64 649 

Kommunbidrag 132 552 23 847 108 705 116 472 36 762 79 710 

Resultat -2 542 10 235 7 693 6 822 8 239 15 061 

Specialdestinerade anslag 

Särskilda insatser 0 0 0 3 951 0 3 951 

Förorenad mark 0 0 0 154 135 19 

Strategiska satsningar/tillväxt 3 275 225 3 050 4 175 0 4 175 

Riktade uppdrag 1 682 367 1 315 1 667 407 1 260 

Kollektivtrafik 3 163 574 2 589 3 633 5 3 628 

Färdtjänst 2 504 7 2 497 2 405 60 2 345 

Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 0 2 000 0 2 000 

Räddningstjänst BORF 25 800 0 25 800 25 314 0 25 314 

Social investeringsfond 4 955 0 4 955 3 013 0 3 013 

Utvecklingsfond 4 512 0 4 512 6 386 0 6 386 

Summa 45 891 1 173 44 718 52 698 607 52 091 

Kommunbidrag 42 940 438 42 502 51 272 538 50 734 

Resultat - 2 951 735 - 2 216 -1 426 69 -1 357

Summa totalt 180 985 35 255 145 730 162 348 45 608 116 740 

Kommunbidrag 175 492 24 285 151 207 167 744 37 300 130 444 

Resultat totalt -5 493 10 970 5 477 5 396 8 308 13 704 

Framtid 

Det finns tydliga utvecklingsområden där förvalt-
ningen, och särskilt kommunstyrelsen med stor 
kraft måste fokusera på snabb förbättring. Det vik-
tigaste är: 
• Förbättra arbetsvillkoren inom omsorgs- och

arbetsmarknadsnämndens område
• Utveckla underlagen som ligger till grund för

politiskt beslutsfattande
• Införa en bred medborgardialog, som ger all

befolkningsgrupper möjlighet att framföra sina
ståndpunkter

• Utnyttja möjligheterna som den snabba digitala
utvecklingen innebär, så att fler tjänster kan le-
vereras på alternativt sätt. Detta gäller såväl e-
tjänster som olika tjänster inom exempelvis e-
hälsa

• Fortsätta att arbeta med att öka tillit och för-
troende i organisationen såväl horisontellt som
vertikalt

56



Årsredovisning 2015, Ale kommun  

Utbildningsnämnden 

Ordförande: Dennis Ljunggren (S) 

Årets resultat: -170 tkr

Nettokostnad: 735 207 tkr 

Nämndens uppdrag 

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, skol-
barnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola 
och vuxenutbildningen mm. 

Årets verksamhet 

Kund/Brukare 

Under 2015 har sektorn sett ett trendbrott med för-
bättrade skolresultat. Stora förbättringar syns över 
hela högstadiet, på alla skolor och för alla årskurser. 
Förbättringen är också tydlig vid jämförelse av re-
sultaten för samma elevgrupp. Eleverna i årskurs 9 
har förbättrat sina resultat väsentligt jämfört med 
höstterminen 2014 när de gick i årskurs 8. 

Andelen elever som klarar kunskapskraven i alla 
ämnen har gått kraftigt uppåt för årskurs 6, tydligt 
uppåt i årskurs 7, svagt nedåt i årskurs 8 och tydligt 
uppåt i årskurs 9. 

Ale har generellt höga och positiva resultat vad gäl-
ler elevernas syn på kunskap och lärande i de yngre 
åldrarna. I årskurs 1-5 ligger Ale högre eller på 
samma nivå som hela GR-området. Från och med 
årskurs 6 är resultatet för Ale lägre än i resten av 
GR. Det är också motivationen att lära sig mer, som 
vi främst kopplar ihop med det strategiska målom-
rådet Lust att lära i skolan i det fortsatt utvecklingsar-
betet under 2016. 

Processer 

Sektorn har under året bedrivit en rad utvecklingsin-
satser riktade mot förbättrade skolresultat. Utveckl-
ingsprogrammet "I Ales skolor vill vi lära mer" har 
formulerats utifrån detta. En del i det är den nystar-
tade pedagogwebben Pedagog ALE där utvecklings-
programmet i sin helhet också återfinns. 

Vår strategi bygger på de av Skolverket beskrivna 
framgångsfaktorerna långsiktighet, likvärdighet och 
lärarnas betydelse. Sektorns tre definierade pedago-
giska fokusområden systematiskt kvalitetsarbete, pe-
dagogiskt ledarskap och lust att lära har en tydlig 
koppling till dem. 
Det systematiska kvalitetsarbetet har under året för-

stärkts på alla enheter och på huvudmannanivå vil-
ket främjar långsiktighet och likvärdighet. I skolle-
darskapet har utbildningsnivån höjts och större 
kontinuitet uppnåtts. Undervisningen och pedago-
gerna har stått i fokus för våra utvecklingsinsatser 
riktade mot lusten att lära och goda skolresultat. 

Förutom det pedagogiska utvecklingsarbetet omfat-
tar utvecklingsprogrammet även strategisk kompe-
tensförsörjning och lokalförsörjning. 

Processen kring lokalförsörjningen för skolor och 
förskolor i dialog med sektorn behöver utvecklas 
avsevärt för att kunna tillgodose sektorns framtida 
behov av effektiva och pedagogiskt anpassade loka-
ler i ljuset av den önskade tillväxten i kommunen. 

Resurser 

Inför 2016 ser vi en fortsatt efterfrågan på förskole-
platser till följd av inflyttningen i kommunen, vilket 
leder till fortsatt rekrytering. Utmaningen som för-
skolan står inför är att hitta rätt kompetenser. Såväl 
förskolelärare som barnskötare är för närvarande 
mycket svårrekryterade på grund av stor efterfrågan 
i hela landet. Sektorn undersöker möjligheterna att 
anordna uppdragsutbildning för att kompetensut-
veckla våra redan anställda barnskötare till förskole-
lärare. 

Som en konsekvens av ökat antal ensamkommande 
flyktingbarn under hösten ökade elevtalet i förbere-
delsegrupperna och språkintroduktion. Det har lett 
till ökat tryck på studiehandledning och modersmåls-
undervisning samt ökad antal elever som ska hälso-
undersökas. Till det kommer ny lagstiftning gällande 
pedagogiska kartläggningar som har renderat i åtgär-
der och förändringar inom skolan och en rad rekry-
teringar för att svara mot det ökade behovet. 

Sjukfrånvaron ligger kvar på en hög nivå. En minsk-
ning kan ses avseende korttidsfrånvaron till följd av 
en satsning på att aktivt arbeta med att minska den, 
men istället har antalet långtidssjukskrivna ökat. 
Sjukfrånvaron ligger högst inom förskolan bland an-
nat på grund av hög arbetsbelastning, periodvis 
stora barngrupper och i vissa fall dålig fysisk arbets-
miljö. Vår satsning på att få ner sjuktalen genom ak-
tivt arbete fortsätter under 2016. 
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Sektorns behov av lokaler för såväl förskoleutbygg-
nad som skolutbyggnad kvarstår. Effektivisering av 
befintliga lokaler är möjlig i vissa fall, medan andra 
lokaler är i så dåligt skick att de bör ersättas. För 
närvarande har sektorn löst de mest akuta lokalbe-
hoven genom hyra av paviljonger, men det är ingen 
långsiktigt hållbar lösning. Med önskad tillväxttakt 
behöver planering och framförhållning av utbyggna-
den få en mer långsiktig, kontinuerlig och tydlig 
hantering. 

Ekonomi 

Utbildningsnämndens nettokostnader i bokslutet 
2015 blev 735 207 tkr. Ökningen i nettokostnader 
mellan 2014 och 2015 är 48,1 Mkr. Sammantaget ut-
gör de ökade personalkostnaderna inom förskolan 
och skolan 66 % av de ökade nettokostnaderna. 
Övriga kostnader utgörs av bland annat ökade lo-
kalkostnader och köp av externa förskoleplatser. 

Efterfrågan på förskoleplatser har varit hög under 
året. Förskolans ökade nettokostnader 2015 jämfört 
med året innan är 19,5 Mkr. och beror, förutom 
årets lönerörelse, på en ökning med 73 helårsplatser 
i barnomsorg för barn i åldern 1-5 år. Trots kom-
munens utbyggnad av antalet förskoleplatser kunde 
inte alla tillkommande barn få plats inom kommu-
nens egna verksamheter utan köpta platser hos de 
fria förskolorna har ökat. 

Den stora satsningen på grundskolan som gjordes 
under 2015 har inneburit cirka 21,8 Mkr i nettokost-
nadsökning för året. Antalet elever med rätt till mo-
dersmålsundervisning växer kraftigt till följd av en-
samkommande flyktingbarn i kommunen. 

Investeringar 

Utbildningsnämndens reinvesteringsbehov har un-
der 2015 överstigit tilldelad budget med cirka 
1,5 Mkr. Den huvudsakliga anledningen ligger i att 
nya förskoleavdelningar har skapats under året för 
att täcka det ökade behovet av barnomsorg. 

Utbildningsnämndens andra investeringsanslag som 
används för inventarier vid nybyggnation eller större 
ombyggnationer har däremot använt betydligt 
mindre investeringsmedel än förväntat. Utbildnings-
nämnden fick 2014 års investeringsmedel överförda 
då upprustningen av Nödingeskolan och Kyrk-
byskolan inte var färdigställd fullt ut. Utifrån utfallet 
så var överföringen överflödig för denna investe-
ringspost. De överförda investeringsmedlen har 
dock kommit till nytta då de balanserar upp tidigare 
nämnda underskott på nämndens reinvesteringsan-
slag. 
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Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 
2015 

Budget 
2015 

Utfall 
2014 

Barnomsorg, barn 1-5 år Antal barn i kommunala förskolor i Ale 1 471 1 460 1 430 
-varav sålda platser -3 -20 -10
Antal barn i pedagogisk omsorg i Ale 71 75 75 
Antal barn i fristående förskoleverksamhet 154 130 126 
Antal barn i annan kommun 17 25 16 
Summa Ale-barn 1-5 år i barnomsorg 1 710 1 670 1 637 

Grundskola  
Förskoleklass - årskurs 9 

Elever 6-12 år 
Elever i kommunala skolor i Ale, F-6 2 424 2 380 2 357 
- varav från andra kommuner 66 45 51 
- varav integrerade särskoleelever 4 5 3 
Köpta platser F-6 242 250 243 
- varav Ale-elever F-6 i fristående verksamhet 218 
- varav Ale-elever F-6 i kommunal verksamhet i
annan kommun

24 

Summa Ale-elever 6-12 år 2 596 2 580 2 546 
Elever 13-15 år 
Elever i kommunala skolor i Ale, årskurs 7-9 892 902 898 
- varav från andra kommuner 27 20 19 
- varav integrerade särskoleelever 5 6 4 
Köpta platser 7-9 176 180 171 
- varav Ale-elever 7-9 i fristående verksamhet 149 
-varav Ale-elever 7-9 i annan kommun 27 
Summa Ale-elever 13-15 år 1 036 1 056 1 046 

Summa Ale-elever totalt 6-15 år 3 632 3 636 3 592 

Fritidshem Antal barn på kommunala fritidshem i Ale 1 515 1 400 1 416 
- varav sålda platser 37 30 25 
Köpta platser 158 185 183 
- varav Ale-barn på fritidshem i fristående verk-

samhet
151 

- varav Ale-barn på fritidshem i annan kommun 7 
Summa Ale-barn i fritidshem 1 636 1 555 1 574 

Särskola Antal barn i kommunal särskola i Ale 38 37 37 
Köpta platser 1 2 1 
Summa Ale-elever i särskola inkl. integrerade 39 39 38 

Förberedelseklass och 
modersmål (inkluderad i 
ovanstående) 

Antal elever i förberedelseklass 27 20 

Elever som har modersmålsundervisning 411 365 

Gymnasium Antal elever i Ale gymnasium IM 62 44 93 
-varav elever från andra kommuner 4 21 
Köpta platser 1 037 1 049 1 021 
- varav Ale-elever i fristående gymnasieskolor 450 444 
- varav Ale-elever i kommunala gymnasieskolor 587 605 
Summa Ale-elever i gymnasium 1 095 1 093 1 093 

Komvux Antal elever 766 650 650 
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Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsom-
råden Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokost-
nad 

Kostnader Intäkter Nettokost-
nad 

Utvecklingsreserv 179 0 179 0 0 0 

Ledning och nämnd 25 267 222 25 045 17 922 307 17 615 

Utveckling och elevhälsa 53 767 1 581 52 186 51 268 3 956 47 312 

Förskola 211 671 28 881 182 790 191 844 28 504 163 340 

Grundskola 382 037 30 515 351 522 356 561 26 870 329 691 

Gymnasieskola 117 424 5 654 111 770 121 341 5 604 115 737 

Komvux 17 437 5 722 11 715 16 032 5 713 10 319 

Internfinansierad verksamhet 74 412 74 412 0 48 493 45 377 3 116 

Summa 882 194 146 987 735 207 803 461 116 331 687 130 

Kommunbidrag 862 336 127 299 735 037 790 774 100 926 689 848 

Resultat -19 858 19 688 -170 -12 687 15 405 2 718 

Framtid 

Nämnden har följande utmaningar att fokusera på: 

• Fortsatt förbättring av elevernas resultat.

• Tillgodose det växande behovet av barnomsorg.

• Rekrytering av utbildad personal i förskolan, främst
förskolelärare.

• Utveckla förskolans verktyg Unikum och dialogen
med vårdnadshavarna.

• Fortsatt översyn av lärarbehörigheten i skolorna.

• Tillgodose sektorns lokalbehov.

• Tillgodose vuxnas behov av lärande och fram-
tida lokalisering av Komvux.

• Ett samlat mottagande av nyanlända genom
”Välkomsten”.

• Anpassning av organisationen efter det att verk-
samheter för kök, lokalvård och service 2016
överförs till ny central serviceorganisation.
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Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande: Stefan Hagman (S) 

Årets resultat: 961 tkr 

Nettokostnad: 74 363 tkr 

Nämndens uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverk-
samhet, kulturskola, bibliotek, museer, konst, kul-
turminnesvård, Vikingagården samt kommunens 
fritidsverksamhet med fritidsgårdar och idrotts- och 
föreningsverksamhet och turistinformation. 

Årets verksamhet 

Kund/Brukare 

Besöken under meröppettid fortsätter att öka på 
biblioteken i Surte och Skepplanda och våren 2016 
öppnar ett nytt bibliotek i nuvarande Resecentrum, 
Älvängen. Bokcirklar för vuxna och sagostunder för 
de minsta finns nu på alla enheter. 

Pågående större investeringar under 2015 är nytt 
konstgräs på Vimmervi i Nödinge, ny näridrotts-
plats i Skepplanda och ett påbörjat arbete med att 
planera för en tredje i Surte. Arbetet med näridrotts-
platserna sker med hjälp av kommunens fältassi-
stenter tillsammans med ortens ungdomar och före-
ningsliv. 

I samverkan med sektor samhällsbyggnad pågår ar-
betet med ny ridanläggning på Jennylund i Bohus. 
Processen med att utveckla en ny friidrottsanlägg-
ning har påbörjats, också denna på Jennylund. 

Ungdomarnas delaktighet ska genomsyra hela bas-
verksamheten i den öppna fritidsverksamheten i 
Ale. För att nå detta krävs utbildning av personalen 
eftersom detta kräver nya arbetsmetoder jämfört 
med tidigare verksamhet. 

Under året har personalen tillsammans med berörda 
fackliga parter arbetat med att genomföra en organi-
sationsförändring som på bästa sätt möter de nya 
krav som uppdraget ställer. 

Sommarlovet fylldes av aktiviteter för Ales ungdo-
mar, dels producerade av feriearbetare, dels genom 
Tvärballa bankomaten-projekt, men även av aktivi-
teter producerade av personalen. Ungdomarna har 
dessutom varit delaktiga i genomförandet av Festi-
valborg och Ung Kultur Möts. 

Under tre veckor i sommar spelade sommarmusi-
kanter i kommunen på offentliga platser, förskolor 
och äldreboende med handledning från kultursko-
lans pedagoger. 

Med hjälp av invånare i Ale har en kartläggning av 
möjliga mötesplatser i Ale genomförts. Resultatet 
kommer att användas i fortsatt planering för ut-
veckling av mötesplatser i Ale. 

Konstnärlig gestaltning av utomhusmiljö vid nya 
skolan i Älvängen har upphandlats. Ett större 
konstprojekt med rubriken "smittande oro-smit-
tande mod" har initierats och fått stöd från GR. 
Konstprojektet kommer invånarna till del genom 
konstutställningar, temadagar med mera under ett år 
framöver. 

Utredning har påbörjats för att se på möjligheter till 
meröppna lokaler för kulturverksamhet. Verksam-
heten på Ale Vikingagård avslutades den 10 juni och 
personal flyttades till annan verksamhet i kommu-
nen. 

Processer 

Både på de mindre filialbiblioteken och på huvud-
biblioteket i Nödinge sker en kontinuerlig dialog 
med brukarna. 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. Skolbiblioteks-
verksamheten kommer från och med 2016 att flytt-
tas till utbildningsförvaltningens utvecklingsenhet. 
Under hösten har skolbibliotekssamordnaren och 
medarbetare från utvecklingsenheten börjat planera 
tillsammans för att hitta bra modeller för skolbiblio-
teksverksamheten i Ale 

Arbetsgrupp för Skapande Skola, ungdomskultur-
grupp och barnkulturgrupp har regelbundna träffar 
för gemensam planering av verksamhet inom områ-
den som rör barn- och unga. 

Ett föreningsråd har bildats, som ska tjänstgöra som 
en brygga mellan föreningslivet och kommun. Rådet 
kommer att fungera som remissinstans i frågor som 
rör föreningslivet och vad föreningarna kan göra för 
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Ale kommun. 

Ett arbete med att göra en översyn av kommunens 
simhall har påbörjats och resultatet kommer att re-
dovisas våren 2016. 

Ett konstprogram har på uppdrag av nämnden ta-
gits fram av kulturenheten. Detta för att måna om 
kommunens konstsamling, säkerställa processen när 
det gäller offentlig konst och öka tillgängligheten 
för konst till medborgarna. 

Genom att utgå från synsätt och verktyg grundat på 
KEKS ökar ungdomarnas möjlighet till delaktighet 
och inflytande inom den öppna fritidsverksam-
heten. 

I den interna utbildningen "Verkstad" har även be-
sök av representanter från KEKS ingått där perso-
nalen fått möjlighet till att ställa frågor och därmed 
få en fördjupad insikt och kunskap kring verktygen 
"Loggboken" och "Gruppenkäten". 

Resurser 

En engagerad och kompetent personal är den vik-
tigaste resursen. Fortbildning sker i nätverket 
Bibliotek i Väst och via korta kurser och seminarier 
arrangerade av Kultur i Väst. Bibliotekspersonal del-
tar också aktivt i nätverk och arbetsgrupper inom 
kommunen. Antalet enkla arrangemang på biblio-
teken ökar. 

Låntagarnas användande av den gemensamma web-
ben i Bibliotek i Väst fortsätter att öka och bok-
transporterna mellan de sex kommunerna blir allt 
mer omfattande. Även transporten av media inom 
kommunen ökar allt mer eftersom media blir synligt 
och tillgängligt via webben. 

Aleborna blir allt mer aktiva vad gäller förslag till 
mediainköp och en stor del av inköpen sker direkt. 

Eftersom nya arbetsmetoder introduceras finns ett 
stort behov av fortbildning samt tid att anpassa sig 
till de nya kraven inom den öppna fritidsverksam-
heten. 

Sex personer har gått KEKS introduktionskurs. 

För inspiration har även tre studiebesök gjorts av 
hela personalgruppen på tre olika platser i regionen 

Ekonomi 

Det har varit ett händelserikt år inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde vilket föranlett 
vissa svårigheter med att prognostisera det slutgil-
tiga utfallet vid årets slut. Den enskilt största hän-
delsen var nämndbeslutet att avveckla kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet på vikingagården. Ett 
viktigt beslut i sammanhanget var att kommunfull-
mäktige beslutat att skriva ner vikingagårdens bok-
förda värde i 2014 års bokslut, vilket resulterade i 
kraftigt minskade kostnader 2015. 

Vakanser inom nämndens ansvarsområde under 
året har varit en bidragande anledning till överskot-
tet. Vakansernas uppkomst står att finna i tjänstle-
dighet och organisatoriskt förändringsarbete samt 
verksamhetsutveckling. 

Den administrativa delen av nämndens verksamhet 
står för nästan hälften av 2015 års överskott. Den 
huvudsakliga anledningen är att nämndens utveckl-
ingsreserv ligger budgeterad under administrat-
ionen. Det stora antal av olika osäkra faktorer som 
funnits under året har bidragit till en medveten för-
siktighet i att nyttja nämnda medel i större utsträck-
ning. 

Kultur- och fritidsnämndens uppvisar för 2015 ett 
positivt resultat på 961 tkr. 

Investeringar 

De planerade investeringarna inom kultur- och fri-
tidsnämnden har inte kunnat genomföras i den ut-
sträckning som var planerat. Näridrottsplatsen i 
Skepplanda tilläts dra ut på tiden då ungdomarnas 
medverkan i processen var överordnat tidplanen. 

För konstgräsplanen i Nödinge är upphandlingen i 
skrivande stund föremål för överprövning vilket 
medför en förskjuten tidplan. 

Den planerade ombyggnationen av resecentrum för 
en ny biblioteksfilial i Älvängen har under projekte-
ringen identifierat vissa problem kopplat till den 
tekniska lösning som används vid meröppna lokaler. 
Invigningen har på förekommen anledning förse-
nats med ett kvartal och kommer troligtvis att ge-
nomföras i slutet av februari 2016. 

Nämndens reinvesteringsanslag förbrukades i prin-
cip fullt ut och den största investeringen var upp-
rustningen av elljusspåret i Jennylund vilket stod för 
ca hälften av 2015 års investeringar. 
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Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 
2015 

Budget 
2015 

Utfall 
2014 

Bibliotek Totalt antal utlån 233 075 258 000 252 485 

- varav huvudbibliotek 123 561 128 000 128 036 

- varav filialbibliotek 109 514 130 000 124 449 

Aktiva låntagare 7 077 7 300 7 122 

Allmänkultur Antal elever i kulturskolan 488 525 496 

Antal genomförda kulturevenemang 126 100 99 

Antal publik vid scenframträdanden 7 580 7 000 8 328 

Antal skolbesök Vikingagården (inklusive 
marknad) 

3 700 2 900 3 529 

Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsom-
råden Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Netto-
kostnad 

Kostnader Intäkter Netto-
kostnad 

Administration och nämnd 4 635 4 635 4 416 4 416 

Föreningar och anlägg-
ningar 

40 610 5 470 35 140 35 091 3 030 32 061 

Fritidsverksamhet 8 620 213 8 407 9 117 462 8 655 

Biblioteksverksamhet 11 967 456 11 511 11 343 407 10 936 

Allmän kulturverksamhet 16 479 1 809 14 670 18 022 2 404 15 618 

Summa 82 311 7 948 74 363 77 989 6 303 71 686 

Kommunbidrag 82 667 7 343 75 324 77 197 5 476 71 721 

Resultat 356 605 961 -792 827 35 

Framtid 

Under 2016 kommer ett helt nytt meröppet biblio-
tek att öppna centralt i Älvängen. Detta ska utveck-
las i samverkan med bibliotekets användare.  

Succesivt lyfts ansvaret för skolbiblioteksverksam-
heten bort från folkbiblioteksverksamheten, som 
måste prioritera utvecklad service till personer med 
funktionshinder och till personer med andra mo-
dersmål än svenska.  

Kulturskolans verksamhet befinner sig i en utveckl-
ingsfas med nya inriktningar inom film och media, 
övergång från att ha vissa lektioner dagtid till enbart 
eftermiddag och kväll och att erbjuda avgiftsbelagd 
undervisning och samtidigt delta i projekt och ar-
beta fram samarbetsformer mellan inriktningarna. 

En översyn av kommunens simhall har påbörjats 
och resultatet kommer att redovisas våren 2016.  

Projekteringar av konstgräsplan i Nödinge, friid-
rottsanläggning och ridanläggning i Jennylund samt 
näridrottsplats i Skepplanda pågår i samverkan med 
föreningar och samhällets ungdomar. 

En rapport om föreningsbidragen kommer att pre-
senteras under våren 2016 och därefter påbörjas en 
översyn av dessa. 

Uppdraget att öka ungdomarnas delaktighet i fritids-
verksamheten innebär att utbud och tillgänglighet i 
Ale Kulturrum och även på sociala medier bör utö-
kas. 
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Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 
Ordförande: Monica Samuelsson (S) 

Årets resultat: - 4 119 tkr

Nettokostnad: 471 843 tkr

Nämndens uppdrag 

Nämnden ansvarar för verksamheterna arbetsmark-
nadsenheten, funktionshinder, hälsa och sjukvård, 
individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. I 
nämndens ansvar ingår också kommunens tillsyn 
och tillståndsverksamhet enligt alkohollagen, to-
bakslagen, kommunens uppgifter enligt skuldsane-
ringslagen och flyktingmottagande. 

Årets verksamhet 

Kund/Brukare 

Hela sektorns verksamhet genomsyras av en hög 
ambition att sätta brukaren i fokus. Det visar sig 
bland annat i den höga "brukarnöjdhet" som äldre-
omsorgens brukarenkäter speglar. Förhållningssättet 
är naturligtvis helt rätt, men det kan få effekten att 
medarbetarna i sin omsorg tar över för mycket och 
inte låter den enskilde brukaren använda sin egen 
förmåga. Det är en balansgång som sektorn har att 
jobba med inom flera enheter, bland annat vid bi-
ståndsbedömning och vuxen missbruksvård. Det 
syns också i samband med de kraftiga åtstramningar 
som gjorts med färre vikarier och lägre bemanning 
där medarbetarna gjort allt för att brukarna ändå ska 
få sina behov tillgodosedda. Detsamma gäller i de 
enheter där den höga personalomsättningen lett till 
personalbrist. 

Antalet barnavårdsanmälningar och inledda utred-
ningar har ökat markant jämfört med 2014. Utred-
ningstiden vid barnavårdsärenden riskerar att över-
skridas och rättssäkerheten riskeras. För att barn 
inte ska riskera att fara illa behövs ett antal social-
sekreterare som motsvarar antalet inkommande an-
mälningar. Det stora antalet anvisningar av ensam-
kommande har inneburit att platserna i egen regi 
inte räckt till. Ale-ungdomarnas behov av vård på 
hemmaplan kräver en utbyggnad av HVB-platser. 

Arbetsmarknadsenheten har kunnat erbjuda feriear-
bete till samtliga ungdomar i åldern 16 - 17 år, som 
har önskat det. Målet högst 100 arbetslösa ungdo-
mar har däremot inte kunnat uppfyllas. Arbetsmark-
nadsenheten har genom ett mycket bra samarbete 

med framför all arbetsförmedlingen och försörj-
ningsstöd, fått många "hemmasittare" att söka ar-
bete och åtgärder. Det här arbetet har dock minskat 
möjligheten att uppnå målet, men jämfört med året 
innan har man ändå lyckats få ner ungdomsarbets-
lösheten kraftigt. 

 Processer 

Med hjälp av ett elektroniskt planeringssystem i 
hemtjänsten koordineras planerad arbetstid med bi-
ståndsbeslutade insatser för brukarna. Systemet tyd-
liggör bemanningsbehov, registrerar besökstid hos 
brukare, sammanställer underlag för avgifter för en-
skild samt underlag för ersättning för Ale hemtjänst. 
Det elektroniska programmet är till stort stöd både 
vid planering och till analys. 

Kompetensutveckling av personalen inom verksam-
het funktionshinder pågår enligt plan, såväl lokalt på 
enheterna utifrån de aktuella behoven som centralt 
på verksamhetsområdet. Dokumentation, bemö-
tande och förhållningssätt är områden för kompe-
tensutveckling. Ökat samarbete mellan enheter är 
både kostnadseffektivt och kompetenshöjande. Sek-
torn behöver se över om ett ökat samarbete i ären-
den som ligger i gråzonen mellan olika verksam-
heter behöver förtydligas med rutiner. 

MiniMili samarbetar med Högskolan i Väst. En god 
intern och extern samverkan är en förutsättning för 
att processer ska fungera och ge önskvärt resultat. 

Under perioden har försörjningsstödskostnaderna 
minskat, fler har erhållit rätt försörjning i rätt social-
försäkringssystem vilket är en effekt av de samver-
kansprocesser som enheten ingår i. 

Inom hela sektorn kan en ökning i användande av 
evidensbaserade metoder ses. Inom individ- och fa-
miljeomsorgen används också det egna verktyget 
Effekt av insats. Då verktyget ännu är trubbigt och 
behöver utvecklas vidare har endast försörjnings-
stödsenheten arbetat med verktyget under året. 

Hemsjukvården har fortsatt sitt arbete med införan-
det av processer och rutiner som är till nytta för pa-
tientsäkerheten. Under året har en bokningskalender 
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införts där alla dagliga hembesök bokas av patient-
ansvarig sköterska. Det innebär att alla som tjänst-
gör ser vilka hembesök som ska utföras. En rutin är 
framtagen för hur hembesök ska bokas, fördelas 
och utföras under veckan i förhållande till rond, 
teammöte och arbete med kvalitetsregister. 

Flexpoolen har genomfört hela processen med att 
rekrytera och utbilda alla sommarvikarier inom 
äldreomsorg och funktionshinder. 

Resurser 

Höga sjuktal, hög personalomsättning och svårig-
heter att rekrytera medarbetare, är en kort samman-
fattning av utmaningarna omkring vår viktigaste re-
surs. Sjuktalen är höga inom äldreomsorgen och 
funktionshinder medan individ- och familjeomsorg 
har haft stora problem med personalomsättning i 
kombination med svårigheter att rekrytera. 

Personalen har belastats hårt genom de åtstram-
ningsåtgärder sektorn vidtagit för att minska bud-
getunderskottet. De vidtagna åtgärderna har mins-
kat vikariatsanvändningen och grundbemanningen. 
Noggrann uppföljning av kostnaderna för att und-
vika kraftiga sparåtgärder, är en viktig åtgärd för att 
få en bättre stabilitet och därmed minskad belast-
ning. 

Inom hela Individ- och familjeomsorg har personal-
situationen varit besvärlig och när man som barn- 
och ungdomsenheten dessutom fått ett kraftigt ökat 
antal ärenden, har situationen varit riktigt svår. Mot 
slutet av året har enheten hittat olika lösningar på 
problemet med bland annat konsulthjälp. Det stora 
antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat be-
lastningen på verksamheten. I januari 2015 var 34 
ensamkommande kommunplacerade i Ale, motsva-
rande siffra i december var 110 individer. Mottagan-
det har trots ökningen kunnat hanteras. 

 Ekonomi 

Sektor arbete, trygghet och omsorg uppvisar ett re-
sultat på -4,1 Mkr. 

Äldreomsorgens (äo) avviker med drygt -14 Mkr 
mot budget. Den största problematiken återfinns 
inom Ale hemtjänst med underskott både i kostna-
der för personal och intäkter för utförd tid, delvis 
till följd av lägre effektivitet än Ale kommuns ersätt-
ningsmodell för LOV (lagen om valfrihet) tillåter. 
Hög personalvolym har krävts för att tillgodose de 
behov och biståndsbeslut som ligger till grund för 
utförandet. Hög sjukfrånvaro har bidragit till kost-
nadsökningar. Den totala avvikelsen för LOV blir 

emellertid ca - 7 Mkr, då ett överskott inom hälsa 
och sjukvård (hs) till viss del balanserar äo:s under-
skott.  

Sektorn har under året nyttjat 2 Mkr av balanserade 
medel avsedda för kvalitetsarbete avsedda för äo 
samt hs. Kostnaderna för betalningsansvar till sjuk-
vården har varit höga. 

Individ-och familjeomsorg (ifo) gör ett resultat på 
1,3 Mkr, till stor del beroende på mottagandet av 
ensamkommande barn. Under hösten har kommu-
nen tillhandahållit evakueringsplatser för ensam-
kommande vilket genererat ett överskott om 
1,1 Mkr. I resultatet ligger även intäkter om 1 Mkr 
för målgruppen från 2014. Kostnader för köpt vård 
avseende såväl vuxna som unga har varit högre än 
budgeterat. Kostnader för köpt vård för unga har 
påverkats av att platser i egen regi tillhandahållits till 
ensamkommande. Även verksamhetens boende-
kostnader har varit högre än budgeterat. Vuxen-
heten arbetar med en förändring där bland annat 
Bostad1 är en del för att kunna hjälpa missbrukare 
på hemmaplan och kunna minska på dyra köpta 
platser. 

Funktionshinderverksamheten (fh) uppvisar ett ne-
gativt resultat om -4,8 Mkr. De främsta orsakerna är 
kopplade till bemanningsbehov inom verksamhets-
området såsom flera resurstunga brukare, hög sjuk-
frånvaro, bredvidgång samt avsaknad av flextidsav-
tal. Även äo är i hög grad påverkad av dessa fak-
torer. I övrigt påverkas resultatet negativt av nya 
ärenden inom personlig assistans, köpta platser samt 
nya ärenden inom daglig verksamhet. Förväntade 
intäkter från Försäkringskassan har påverkats nega-
tivt av myndighetens avstämningsperioder. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har påbörjats, 
bland annat tillsammans med HR-avdelningen, och 
kommer fortsätta under 2016. Nämnden har tagit 
beslut om förändrade riktlinjer för skälig levnads-
nivå och nya schablontider har tagits fram för bi-
ståndsbedömda insatser. Arbetet runt detta kommer 
fortgå under 2016. Därutöver fortlöper även arbetet 
med ny ersättningsmodell för LOV. 

Investeringar 
Nämnden har nyttjat 1,1 Mkr av 6,4 Mkr i investe-
ringsanslag. Medlen har bland annat använts till in-
köp av möbler och tekniska hjälpmedel inom funkt-
ionshinder, låssystem Björkliden, kylsystem Frid-
hem, uppstart av nytt boende för ensamkommande 
samt ombyggnation av lägergård i Häljered. 
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Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2015 Budget 
2015 Utfall 2014

Äldreomsorg Särskilt boende antal årsplatser 163 172 168 

Beslut särskilt boende 69 76 76 

Verkställda beslut särskilt boende 55 64 68 

Korttidsboende antal årsplatser 14 5 13 

Köpta dygn korttid 165 120 393 

Betalningsansvar dygn sjukhus 537 0 184 

Antal ersatta timmar Ale hemtjänst 128 859 138 960 123 495 

Antal personer över 65 år med beslut enligt SoL (in-
klusive endast trygghetslarmsbrukare), snitt 

564 704 536 

Antal personer under 65 år med beslut enligt SoL (in-
klusive endast trygghetslarmsbrukare), snitt 

51 70 48 

Funktionshinder Antal boende enligt LSS 82 70 65 

Antal personer i snitt med personlig assistens enligt: 
• LSS
• SFB

8 
28 

10 
30 

8 
29 

Antal ej verkställda beslut bostad särskild service, snitt 4 9 

Antal inskrivna hemsjukvård, snitt per månad 527 528 528 

Hälsa och sjuk-
vård 

Antal beviljade timmar hemtjänst 244 534 210 127 217 234 

Antal ersatta timmar hemtjänst 140 322 148 643 128 002 

- Varav ersatta timmar extern hemtjänst 11 463 9 685 4 508 

Individ- och famil-
jeomsorg Antal hushåll med försörjningsstöd 457 500 483 

- varav barnfamiljer 136 

Köpta årsplatser institution, barn- och ungdom 9,2 6 12 

Köpta årsplatser öppenvård, barn- och ungdom 1,4 2 0 

Årsplatser egen institution, barn- och ungdom 33 14 14 

Köpta platser kval. familjehem, barn och ungdom 3,3 3 3 

Antal aktuella personer för serviceinsatser som ges 
stöd på hemmaplan, barn- och ungdom 

36 53 

Köpta årsplatser institution, vuxenenheten 7,2 5 6,1 

Köpta årsplatser boende, vuxenenheten 15,3 16 20,7 

Antal aktuella personer för serviceinsatser som ges 
stöd på hemmaplan, vuxenenheten 

7,5 4 

Antal arbetslösa och i program i åldern 18–24 år 137 100 198 

Feriearbete per år, antal 498 500 256 

Personer anvisade från AF genomsnitt/mån 98,7 120 114 

Personer anvisade från IFO genomsnitt/mån 55 30 22 
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Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsom-
råden Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad 

Nämnd och administration 16 578 2 490 14 088 38 753 25 437 13 316 

Äldreomsorg 207 942 87 841 120 101 181 400 64 807 116 593 

Hälsa och sjukvård 104 123 5 250 98 873 100 225 9 083 91 142 

Funktionshinder 173 273 39 246 134 027 140 314 32 577 107 737 

Individ- och familjeomsorg 173 743 68 989 104 754 129 699 23 074 106 625 

Arbetsmarknadsenheten - - - 45 094 16 732 28 362 

Summa 675 659 203 816 471 843 635 485 171 710 463 775 

Kommunbidrag 656 540 188 816 467 724 629 032 165 337 463 695 

Resultat -19 119 15 000 -4 119 -6 453 6 373 -80

Framtid 

Biståndsbedömda insatserna och tid har ökat samt 
överstiger det ekonomiska utrymmet i budget. 
Nämnden har tagit beslut om förändrade riktlinjer 
för skälig levnadsnivå och nya schablontider har ta-
gits fram. Arbetet runt detta kommer fortgå under 
2016. Därutöver fortlöper även arbetet med ny er-
sättningsmodell för LOV. 

Det ökande flyktingmottagandet innebär en utma-
ning för sektorn framöver. Tillgången till bostäder 
påverkar stort och mottagandet av ensamkom-
mande kräver tillgång till placeringar, interna eller 
externa. 

Sektorn arbetade under våren 2015 tillsammans 

med sektor samhällsbyggnad och konsult fram ett 
underlag för ett nytt särskilt boende. Därefter har 
planer och hantering av ärendet övergått till en 
övergripande politisk nivå. Under hösten togs beslut 
om nytt boende i Älvängen med 50 bostäder på 2,5 
plan som beräknas tas i drift i juni 2018. Utök-
ningen om 24 fler platser kommer bidra till en kost-
nadsökning för personal, hyra och kapitalkostnader 
inventarier etc. motsvarande ca 15 Mkr i utökat år-
ligt budgetbehov. Även inom funktionshinderverk-
samheten ligger en utökning om antalet platser som 
kommer generera ökade driftskostnader för sektorn 
under de kommande åren. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Rolf Gustafsson (S) 

Årets resultat: 2 662 tkr 

Nettokostnad: 49 161 tkr 

Nämndens uppdrag 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens 
myndighetsuppgifter enligt främst Plan-och byggla-
gen, Livsmedelslagen, Miljöbalken, Lag om all-
männa vattentjänster, Renhållningsförordningen, 
Lagen om bostadsanpassning och Lag om färd-
tjänst. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar dessutom för 
naturvårdsfrågor, energirådgivning, kart- och mät-
ningsfrågor, färdtjänst, bostadsanpassningsbidrag, 
skötsel av gator, parker, allmänna platser och natur-
områden, yttre skötsel av kommunal fastighetsmark, 
trafiksäkerhet, samordning av bredbandsutbyggnad 
och stöd till bredbandsföreningar avfallshantering 
samt vatten- och avloppssystem. Nämnden ansvarar 
också för kommunens lokalförsörjning och förvalt-
ning av kommunens samtliga fastigheter. 

Årets verksamhet 

Kund/Brukare 

Målet om 200 nya bostäder uppnåddes med råge 
under året (278 stycken) och även tillväxtmålet på 
1,5 % ser ut att ha uppnåtts. Arbetet med framta-
gande av fördjupad översiktsplan i Nödinge har va-
rit intensivt under året och uppstart av detaljplane-
läggningar för att komma vidare med byggnation är 
på gång. Resurssituationen på planenheten och svå-
righeterna att rekrytera nya medarbetare är ett oros-
moment för framdriften i det fortsatt intensiva ar-
betet med översikts- och detaljplanering. 

I arbetet med att utveckla Ale kommun och få en 
befolkningstillväxt gjordes under året en undersök-
ning av exploatörers, mäklares och bostadsbolags 
syn på Ale som exploateringsplats. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att mäklare och exploatörer ser 
positivt eller mycket positivt på Ale som exploate-
ringsplats, men att marknaden (köparna) inte känner 
till kommunen så bra. Detta gör att priserna fortfa-
rande är för låga för att man ska våga göra riktigt 
stora satsningar. 

Att röra sig utomhus är av stor betydelse för folk-
hälsan och ger en hög livskvalitet, vilket gör att det 

är en viktig faktor vid utvecklingen av våra sam-
hällen. Under året har därför en så kallad sociotop-
modell tagits fram för att få ett system för klassifice-
ring av samhällsnära grönytor och därigenom ge 
möjlighet att tydliggöra närheten till grönområden 
och dess värde för människorna som vistas där, ge-
nom exempelvis tillgänglighetsnivåer, barriärer för 
tillgänglighet, avstånd och kvalité. 

Processer 

Den största utmaningen för att nå målet hållbar till-
växt är att våra orter utvecklas i samförstånd och i 
avvägande mellan invånares, exploatörers och myn-
digheters intressen. Det är därför viktigt att priori-
tera vid uppstart av detaljplaner med hänsyn till 
kommunens utvecklingsmål, möjlighet till genomfö-
rande såväl som innebörd för kommunens samtliga 
verksamheter. 

Sektorn påbörjade under året en processkartlägg-
ning av samhällsbyggnadsprocessen för att effektivi-
sera samhällsbyggnadsplaneringen och utveckla del-
aktiga verksamheters arbete och kunskaper om 
varandras delar i processen. Kartläggningen ska 
också skapa förutsättningar för ett kontinuerligt för-
bättringsarbete och möjlighet att tydligare redovisa 
hur planeringsarbetet sker i Ale kommun. 

Resurser 

Kompetensförsörjning är en fortlöpande process 
för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå 
verksamhetens mål och tillgodose dess behov på 
kort och lång sikt. Marknadskonkurrensen är fort-
satt hög inom flertalet områden vilket gör att det är 
svårt eller mycket svårt att rekrytera vissa personal-
kategorier. Det har därför varit relativt långa glapp 
vid tjänstetillsättningar, med viss eftersläpning i ut-
förande som följd. Ett led i arbetet med att få fler 
unga att intressera sig för arbete inom kommunal 
sektor är att sektorn har deltagit i satsningar för 
yngre ingenjörer/naturvetare, Tekniksprånget samt 
Framtidens samhällsbyggare. Då många, även i reg-
ionen, inte riktigt känner till Ale är en viktig del i ar-
betet med rekryteringar varumärkesarbetet för kom-
munen och att utifrån det skapa ett varumärke för 
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Ale kommun som arbetsplats. Fler sökande har idag 
inte bil, vilket gör att placering av arbetsplatsen nära 
pendeltågstation också en viktig faktor vid rekryte-
ring. 

Verksamhet fastighet är fortsatt hårt ansatta av det 
stora behov verksamheterna har avseende lokaler, 
såväl om- som nybyggnationer. Det är därför 
mycket viktigt att arbetet med att ta fram en strate-
gisk lokalresursplan fortskrider, så att investerings-
planerna de kommande åren överensstämmer med 
verksamheternas behov. 

Ekonomi 

Samhällsbyggnadsnämndens 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 målmedvetet arbete och 
framgångsrik samverkan inom hela sektorn. Utöver 
vakanser är lågt utfall avseende bostadsanpassnings-
bidrag en orsak till årets överskott. De höga kon-
sultkostnaderna har kunnat bäras på grund av högre 
intäkter än budgeterat. 

Inventeringen av kommunens belysningsanlägg-
ningar visar på ett mycket stort underhållsbehov, 
som kommer att medföra avsevärt högre investe-
ringar i belysningsanläggningarna än tidigare beräk-
nat. En plan för hur arbetet ska kunna genomföras 
för det akuta såväl som det mer långsiktiga har tagits 
fram. Alternativa lösningar såsom exempelvis fär-
digt ljus, där kommunen köper ljuspunkter istället 
för att själva äga anläggningarna, kommer också att 
studeras. 

Va-enheten står inför stora ekonomiska utmaningar 
framöver. Under året har beslut fattats om att gå vi-
dare och projektera en överföringsledning av spill-
vatten från Älvängens reningsverk till Ryaverket, vil-
ket framöver kommer medföra stora kapitalkostna-
der. En budgetsimulering för kommande år indike-
rar taxehöjningar de kommande tre åren på totalt 
ca 15 %. 

Investeringar 

De skatte- och internfinansierade verksamheterna 
har under 2015 utfört investeringar för cirka 
225 Mkr. Det innebär att 61 Mkr inte har nyttjats. 
Detta beror bland annat på att hela investeringen 
för Jennylundsområdet blev inlagd för 2015 och att 
infrastrukturinvesteringar vid exploateringar, så kal-
lade förtida investeringar, inte har utförts. Det har 
också blivit förskjutningar av flera GC-vägutbygg-
nader som har gjort att inte hela dessa investeringar 
har ianspråktagits. Bland annat gäller det GC-vägen 
mellan Starrkärr och Älvängen, som har påbörjats, 
men kommer att färdigställas under 2016. 

Byggnationen av skolan i Kronogården har pågått 
under hela året och kommer att fortsätta under 
första halvåret 2016. Invigning sker vid höstter-
minsstarten 2016. 
En ny förskola, Nygården, har byggts i anslutning 
till Rödklövergatans förskola i Nödinge. Ombygg-
nation av Nödingeskolan och Nödinge idrottshall 
har skett. I samband med att Nödinge- och Kyrk-
byskolan färdigställdes byggdes paviljongerna som 
nyttjats under byggtiden om till hemkunskapssalar 
som Da Vinciskolans elever nu kan nyttja istället för 
att åka till Bohus och Alafors för dessa lektioner. 
Planering för bland annat nya hemkunskapssalar 
och slöjdsalar på Da Vinciskolan har påbörjats, ge-
nom att en behovsanalys har genomförts. 
Planering och förstudier av fler andra ny- och om-
byggnationer har genomförts under året. Bland an-
nat har planering av Ale seniorcenter genomförts 
för att kunna komma igång med byggnationen 
första halvåret 2016. 

De taxefinansierade verksamheterna har under året 
nyttjat 16 Mkr, vilket gör att nästan 16 Mkr kvarstår. 
Orsaken till att investeringarna inte har nyttjats är 
framförallt förseningar av arbetet med överförings-
ledning mellan Grönnäs och Älvängen. 

Under året har ett flertal sanerings- och underhålls-
arbeten genomförts, exempelvis har 2000 meter 
spillvattenledning renoverats i Madenområdet i Äl-
vängen och två avloppspumpstationer har renove-
rats. 
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Verksamhetsmått 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 
2015 

Budget 
2015 

Utfall 
2014 

Administrationen Beslutade ärenden inom bostadsanpassning 103 130 115 

Beslutade ärenden inom färdtjänst 269 300 277 

Beslutade ärenden inom riksfärdtjänst 46 50 44 

Fastighet Fastighetsarea m2 123 000 123 000 123 000 

Energiåtgång kWh/m2, år 150 150 153 

Skadegörelse på kommunala fastigheter kr 563 000 450 000 470 000 

Miljö Andel besökta miljöfarliga verksamheter 
med årlig avgift, jämfört med tillsynspla-
nen % 

86 100 84 

Andel besökta livsmedelsverksamheter en-
ligt kontrollplanen % 

97 100 97 

Plan och Bygg Beslutade lovärenden 384 380 343 

Antagna detaljplaner 3 12 7 

Uppstartade detaljplaner 3 3 6 

Antal färdigställda bostäder 278 200 110 

Teknik Gator i meter 
Gång- och cykelvägar i meter 

38 380 
20 251 

38 380 
24 791 

38 380 
20 201 

Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsom-
råden Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad 

Skattefinansierad verk-
samhet 
Administration och nämnd 12 668 2 440 10 228 11 603 1 870 9 733 
Plan och bygg 12 698 8 355 4 343 13 184 8 941 4 243 
Teknik 38 515 9 615 28 900 35 966 8 620 27 346 
Miljö 7 516 3 057 4 459 7 030 3 539 3 491 
Övrigt 1 366 0 1 366 3 845 280 3 205 
Internfinansierad verk-
samhet 
Fastighet 173 789 173 870 -81 162 995 163 059 -64
Bilpool 292 299 -7 338 281 57
Summa 246 844 197 636 49 208 234 601 186 590 48 011 

Kommunbidrag 51 823 48 552 

Resultat skatte- och in-
täktsfinansierad verk-
samhet 

2 615 541 

Affärsverksamhet 
VA-verksamhet 49 099 49 099 0 47 110 47 110 0 
Avfallshantering 26 703 26 749 -46 25 336 25 373 -37
Resultat affärsverksam-
het 

75 802 75 848 46 72 446 72 483 37

Resultat totalt SBN 2 661 578 
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Framtid 

Den ökade inflyttningen kommer att påverka hela 
förvaltningen under kommande år, vilket gör det 
viktigt att skapa förutsättningar för en bra planering 
inom många verksamheter, inte minst inom för-
skole- och skolverksamheten. Därför är det nödvän-
digt att förstärka förvaltningens förmåga att analy-
sera det statistiska underlaget. Prioriteringar av pla-
nering och genomförande av byggnation kommer 
att vara nödvändiga framöver för att inte nivån på 
den kommunala servicen ska sjunka. 

Då garantiskötseln för anläggningarna längs E45 nu 
börjar avslutas och nya bostadsområden, som Kro-
nogården, börjar färdigställas kommer ytterligare 
skötselytor att tillföras den kommunala organisat-
ionen. När allt större skötselytor i form av till exem-
pel gator, GC-vägar och grönytor tillkommer blir 

det allt svårare att upprätthålla en god skötselstan-
dard om inte driftbudgeten ökar i motsvarande 
grad. Hänsyn till detta måste tas vid beslut om nya 
detaljplaner och investeringar som innebär utökade 
skötselytor. 

Arbetet med övergång från enskilt till kommunalt 
huvudmannaskap av allmänna platser kommer att 
påbörjas under 2016. Successiv kommer detta inne-
bära fler kommunala allmänna anläggningar och 
därmed även drift- och underhållskostnaderna för 
dessa. 

För att kunna möta upp den planering som krävs 
för att fortsatt nå tillväxtmålet och de insatser som 
genomförande av byggnationerna innebär kommer 
sektorn behöva utöka de personella resurserna. 
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Överförmyndarnämnden 

Ordförande: Eva Eriksson (S) 

Årets resultat: -39 tkr

Nettokostnad: 2 651 tkr 

Nämndens uppdrag 

Överförmyndarenheten tillsätter gode män och för-
valtare. Nämndens primära uppgift är att utöva till-
syn över gode män, förvaltare genom att bland an-
nat granska årsräkningar. Tjänstemännen på en-
heten har ett administrativt och juridiskt verksam-
hetsansvar för sitt beslutsfattande enligt i huvudsak 
föräldrabalken. 

Årets verksamhet 

Kund/Brukare 

För aktiva gode män och förvaltare har kvällsträffar 
genomförts, för att erbjuda ställföreträdarna fördju-
pad kunskap inom olika områden. Antalet deltagare 
uppgick till cirka 30 vid vardera tillfälle, vilket är en 
mycket liten del av de cirka 185 ställföreträdare som 
bjuds in att delta. Utbildningstillfällen med fokus på 
granskning har också erbjudits vid tre tillfällen, såväl 
dagtid som kvällstid. Sammanlagt deltog sju ställfö-
reträdare trots att det uttrycks en stor önskan om 
utbildning i ämnet. 

Utbildning för nya gode män för ensamkommande 
barn ha genomförts vid två tillfällen där sju delta-
gare slutförde utbildningen. Efter flyktingströmmen 
under hösten genomfördes ytterligare en utbildning 
och 32 personer genomgick utbildningen, varav ma-
joriteten ställer sig positiva till att åta sig uppdrag. 

Processer 

Arbetet med att ta fram processbeskrivningar pågår 
löpande för att säkra kvalitén på handläggningen. 

Resurser 

Verksamheten har två handläggare och som stöd i 
arbetet finns datasystem speciellt utformat för över-
förmyndarnämndens verksamhet, Wärna. 

Överförmyndarhandläggarnas geografiska närhet till 
såväl ställföreträdare som huvudmän ger en kund-
kännedom samt möjlighet till snabb återkoppling 

och förbättrade möjligheter att lyckas med match-
ningen av rätt ställföreträdare till rätt huvudman då 
individerna är kända för verksamheten. 

Ekonomi 

Överförmyndarnämndens verksamhet uppvisar ett 
mindre underskott än tidigare år, -39 tkr jämfört 
med -249 tkr. Huvudskälet härtill är att överförmyn-
darnämnden under året gjort intern återsökning av 
kostnader för arvoden till gode män för ensamkom-
mande barn med uppehållstillstånd. Utöver de fak-
tiska kostnaderna har en administrativ kostnad åter-
sökts. Återsökningen har gjorts från socialnämnden 
i Ale oaktat om barnet det gäller är anvisat till Ale 
kommun eller ej, vilket gjort att kostnaden för arvo-
den för ensamkommande barn i stort sett visar ett 
plus minus noll resultat, eftersom kostnaderna un-
der asyltiden återsöks från Migrationsverket. Över-
förmyndarnämndens resultat var helt avhängigt att 
socialnämnden samtyckte till den återsökning av 
kostnader som gjordes. 

En överenskommelse med socialnämnden att för-
dela statsbidraget från Migrationsverket minskar ad-
ministrationen och kostnaden för mottagandet syn-
liggörs tydligare. Situationen idag, med ett mycket 
högre inflöde av ensamkommande barn och föränd-
rade regler för ersättning innebär emellertid att 
denna överenskommelse ånyo behöver ses över. 

Uppföljning av överförmyndarnämndens kostnader 
särskilt för arvode till gode män för ensamkom-
mande barn kommer ske vid ordinarie uppfölj-
ningar under kommande år.  

En handläggartjänst har varit delvis vakant vilket 
lett till lägre lönekostnader än budgeterat. 

Nämndens mål att de komplett inkomna årsräk-
ningarna ska vara granskade senast den 1 september 
uppfylldes. Samtliga årsräkningar för 2014 var 
granskade i början av oktober. 
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Verksamhetsmått 

Andelen godmanskap ökar, i enlighet med den 
trend som syns på nationell nivå. Under 2015 till-
kom 24 nya godmanskap. Att den sammanlagda ök-
ningen inte är större förklaras av att vissa ärenden 

avslutas på grund av beslut i tingsrätt, eller att hu-
vudmannen flyttar till annan kommun eller avlider. 
Flyktingströmmen till Europa märks av inom verk-
samheten då andelen ensamkommande barn har 
ökat betydligt mer än budgeterat.  

Verksamhetsmått 

Verksamhetsmått Utfall 
2015 

Budget 
2015 

Utfall 
2014 

Förmyndarskap 100 95 81 

Godmanskap enligt FB 11:4 180 180 176 

Förvaltarskap enligt FB 11:7 23 22 20 

Godmanskap för ensamkommande barn 71 25 18 

Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsom-
råden Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokost-
nad 

Kostnader Intäkter Nettokost-
nad 

Överförmyndarnämnden 2 651 587 2 064 2 593 364 2 229 

Kommunbidrag 2 025 1 980 

Resultat -39 -249

Framtid 

Tingsrätten förelägger nu överförmyndarnämnden 
att inkomma med läkarintyg vid anordnande av 
ställföreträdarskap, vilket genererar administration 
och ökade handläggningstider. Detta drabbar i 
slutändan huvudmannen som står utan hjälp. 

Vidare ses en ökning av komplexa ärenden, där kva-
lificerade ställföreträdare behövs.  

Utöver detta har tillströmningen av ensamkom-
mande barn ökat med nästan 300 %. Budget för 
2015 var 25 barn. Den 1 januari fanns 71 ensam-
kommande barn boendes i Ale kommun. Denna 
grupp kräver omfattande handläggning, mycket 

kontakt och återkoppling från andra myndigheter 
för att utröna att barnet faktiskt vistas i Ale kom-
mun och att överförmyndarnämnden därmed är be-
hörig att fatta beslut i ärendet. I dagsläget kan beho-
vet av gode män till ensamkommande barn tillgodo-
ses. Prognosen är att upp till 140 barn kan anvisas 
till Ale kommun 2016. Troligen kommer tillgången 
till gode män vara fortsatt god i Ale, då det alltjämt 
är många intresserade. Däremot är det tveksamt om 
medföljande administration ryms inom ramen för 
de idag 1,75 årsarbetare varför en förstärkning av 
personal kan bli nödvändig. 
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Jävsnämnden 
Ordförande: Mikael Berglund (M) 

Årets resultat: 147 tkr 

Nettokostnad: 13 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 bygg-
väsendet gentemot kommunala objekt/kommunal 
huvudman. 

Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsut-
övning och/eller samordningsansvar inom livsme-
del, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, föro-
renad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, natur-
vård, kalkning, producentansvar och foderkontroll 
gentemot kommunala objekt/ kommunal huvud-
man. 

Nämnden ansvarar för att pröva frågor som, föru-
tom lag, följer av kommunens renhållningsordning, 
föreskrifter till skydd för människors hälsa och 
miljö eller vattenskyddsföreskrifter gentemot kom-
munala objekt/kommunal huvudman. 

Nämnden ansvarar för att upprätta förslag till åt-
gärdsprogram och svara för provtagning med anled-
ning av miljökvalitetsnormer samt EU: s vattendi-
rektiv. 

Nämnden har till uppgift att utöva all tillsyn och all 
tillståndsgivning gentemot kommunala objekt enligt 
följande lagstiftning; Miljöbalken, Livsmedelslagen, 
Plan- och bygglagen samt annan lagstiftning i an-
slutning till dessa lagar. 

Årets verksamhet 

Jävsnämnden har under 2015 haft 7 sammanträden. 

Ekonomisk översikt 

Besluts/ verksamhetsom-
råden Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Belopp, Tkr Kostnader Intäkter Nettokost-
nad 

Kostnader Intäkter Nettokost-
nad 

Jävsnämnden 13 - 13 12 - 12

Kommunbidrag 160 160

Resultat 147 148
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Kommunens bolag och kommunalförbund 

AB Alebyggen 

Bolagets verksamhet, enligt bolagsordning och ägar-
direktiv, omfattar: 

Att uppföra och förvalta bostadshus och bedriva 
bostadsanknuten offentlig eller kommersiell verk-
samhet. 

Att själv eller i samverkan med annan bedriva ex-
ploateringsverksamhet samt uppföra och förvalta 
fastigheter för kontor, handel, industrier eller annan 
kommersiell verksamhet. 

Att uppföra och sälja småhus. 

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

Skå-dal 31:3 AB 

Bolaget ägs till 100 % av AB Alebyggen. Bolagets 
verksamhet består av att äga och förvalta fastigheter 
i Ale kommun och bolaget äger fastigheten Skå-dal 
31:3 i Bohus (Bohus centrum). Den långsiktiga mål-
sättningen med fastigheten är att, utöver en livskraf-
tig dagligvaruhandel, omdana anläggningen till ett 
centrum för kropp och själ. 

Ale Exploatering 

Bolaget ägs till 50 % vardera av AB Alebyggen och 
PEAB. Bolaget bildades för Backabyggnationen och 
centrumprojektet i Nödinge. 

Ale Utveckling AB 

Bolaget har till uppgift att svara för den kommunala 
näringslivsservicen samt genom aktiviteter och stra-
tegiska åtgärder medverka till en långsiktigt hållbar 
utveckling och tillväxt samt därigenom skapa fler ar-
betstillfällen. Dessutom har bolaget ansvaret för att 
genom marknadsföring göra Ale mer känt, att ”sätta 
Ale på kartan”. Verksamheten har från och med 
2009 överförts i förvaltningsform och bolaget är nu 
vilande. 

En väg efter rätt Tanke AB 

Kommunen har per 2015-10-01 förvärvat 100 % av 
bolaget som ett led i strategiskt markförvärv. De i 
bolaget ingående fastigheterna planeras att överlåtas 
från bolaget till kommunen. Fastigheterna har ett 
strategiskt läge i norra delen av Ale torg och kom-
mer så småningom att behöva tas i anspråk för ut-
veckling av Nödinge centrum. Fram tills dess ska 
fastigheterna hyras ut. 

Övriga 

Kommunen har aktier i Renova AB, GRYAB, 
GREFAB, Ale Energi AB, SOLTAK AB samt en 
smärre aktiepost i Kommentusgruppen AB. 

Kommunen och AB Alebyggen äger andelar i Ale 
Elförening. 

Kommunen innehar andelar i Kommuninvest i Sve-
rige AB. 

Bohus räddningstjänstförbund 

Kommunerna Ale och Kungälv har ingått ett kom-
munalförbund för att skapa en organisation med 
goda förutsättningar att ta hand om de uppgifter 
som vilar på en kommun enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) samt förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO). Uppgif-
terna för kommunalförbundet omfattar frågor om 
räddningstjänst, säkerhet och beredskap och att 
långsiktigt tillgodose krav och förväntningar enligt 
gällande lagar. 

Förbundsdirektionen består av fyra ledamöter och 
fyra ersättare, varav Ale kommuns kommunfullmäk-
tige utser två ledamöter och två ersättare och Kung-
älvs kommuns kommunfullmäktige utser två leda-
möter och två ersättare. Specialistfunktioner inom 
bl.a. fastighetsförvaltning, ekonomi, personal, juri-
dik och upphandling mm tillhandahålls av medlems-
kommunerna enligt särskilt avtal. 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet 
ska täckas, i den mån det inte sker på annat sätt, ge-
nom bidrag från förbundsmedlemmarna. Utgångs-
punkten avseende bastjänsterna är en fördelning uti-
från befolkningstalet som revideras årligen bero-
ende på befolkningsförändringarna i respektive 
kommun. För kommunalförbundets inledande år 
gäller justerade värden enligt beslut i respektive 
kommunfullmäktige. 
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Ord och begrepp 
Anläggningskapital 
Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder, det vill säga eget kapital placerat 
i anläggningstillgångar. 

Anläggningstillgångar 
Tillgång som avses att stadigvarande innehas, det 
vill säga i flera år. 

Avskrivningar 
Fördelning av anskaffningskostnaderna för en an-
läggningstillgång på fler år. 

Balansräkning 
Visar kommunens ekonomiska ställning vid bok-
slutstillfället. Visar det bokförda värdet av kommu-
nens tillgångar och hur dessa har finansierats med 
egna medel och lån. 

Eget kapital 
Kommunens totala kapital bestående av anlägg-
ningskapital och rörelsekapital. Utgörs i balansräk-
ningen av skillnaden mellan tillgångar och skulder. 
Förändringen av eget kapital redovisas i resultaträk-
ningen samt i balansräkningen genom att jämföra 
årets och föregående års bokslut. 

Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella kostnader och finansi-
ella intäkter, det vill säga i huvudsak räntekostnader 
minus ränteintäkter. 

Generella statsbidrag och utjämning 
Generella statsbidrag utgår med ett bestämt belopp 
per invånare. Utjämningen består av inkomstutjäm-
ning och kostnadsutjämning. 

Kapitalkostnader 
Är en intern kostnad mellan kommunens finansför-
valtning och övriga förvaltningar. Kapitalkostna-
derna består av avskrivningar och intern ränta på 
gjorda investeringar. 

Kassaflödesanalys 
Visar hur kommunens investeringar och löpande 
kassaverksamhet har finansierats och hur det har in-
verkat på kommunens likvida ställning. 

Komponentavskrivning 
Vid tillämpning av komponentavskrivning delar 
man bokföringsmässigt upp en anläggningstillgång, t 
ex en byggnad, i olika komponenter med olika av-
skrivningstider istället för att låta anläggningstill-
gången i sin helhet ha samma avskrivningstid. 

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. 

Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter minus investeringsbidrag. 

Nettokostnader 
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag (riktade 
stats- och landstingsbidrag), avgifter och ersätt-
ningar. Verksamhetens nettokostnader (exkl. kapi-
talkostnader) återfinns i resultaträkningen. 

Omsättningstillgångar 
Likvida medel plus kortfristiga fordringar. 

Periodisering 
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovis-
ningsperioder 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 finansi-
erats med egna medel. 

Skuldsättningsgrad 
Relationen mellan skulder och eget kapital, det vill 
säga hur stor del av tillgångarna som har lånefinan-
sierats. 

Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det 
vill säga hur stor del av tillgångarna som har finansi-
erats med eget kapital. Beskriver hur kommunens 
långsiktiga betalningsstyrka utvecklats. 

76



Kommunrevisorerna i Ale kommun 

Revisionsberättelse 2015 

Till fullmäktige i Ale kommun 

Org nr: 212000-1439 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 

en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att 
granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 

fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, och god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Avstämningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål som redovisas i årsredovisningen framgår 
att knappt hälften av målen uppfylls under 2015. För flera av målen har målvärdena ett längre 

perspektiv och målet är att de ska uppnås under mandatperioden. Vi noterar dock att inom 
målområde lust att lära i skolan är det endast ett av fem mål som nås under 2015. Vi noterar också 
att i uppföljningen av de finansiella målen i årsredovisningen, anges att soliditeten försämras för 

andra året i rad samt att nettokostnadsandelen som redovisas uppnås genom reavinster och 
engångsintäkter. 

Av årsredovisningen går inte att utläsa någon egentlig analys av budgetavvikelserna. Det finns 
inte heller någon tydlig redovisning som visar hur stor del av avvikelserna som beror på pris

respektive volymavvikelser. Vi finner det angeläget att såväl må/formuleringar, uppföljningar och 

analyser av nämndernas verksamhet och ekonomi, förtydligas och förbättras. 

Revisionsberättelse 
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Kommunrevisorerna i Ale kommun 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och samtliga nämnder ansvarsfrihet 
för år 2015. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2015 godkänns. 

Vi åberopar i övrigt bifogade redogörelser och rapporter. 

Alafors 2016-03-30 
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�;�rson 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Sammanfattning över avlämnade rapporter 

J�j&tlJcJ 
Irene Hellekant ) 
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Ingela Steen 
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Wil Kölborg / 

Lei 

Granskningsrapport, Granskning av rutiner för hantering av privata medel 
Granskningsrapport, Granskning av arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd 
Granskningsrapport, Förstudie debiteringsrutiner vid Sörmossens återvinningscentral 
Granskningsrapport, Granskning av socialtjänstens rutiner för inkomna anmälningar kring barn 
och unga som far illa 
Granskningsrapport, Granskning av insatser för elever i behov av särskilt stöd 
Granskningsrapport, Internkontroll inom inköp och upphandling 
Granskning av delårsrapport för perioden januari - augusti 2015 
Granskningsrapport, årsbokslut 2015 
Granskningsrapporter från lekmannarevisor i AB Alebyggen 
Redogörelse för revisorernas förvaltning under år 2015 

2 
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PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2016-04-11 

 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

KF § 52  Dnr KS.2016.1 

Godkännande av årsredovisning 2015 för Ale 
kommun och dess bolag 

Ärendet 

När kommunfullmäktige har fattat beslut om att bevilja ansvarsfrihet för 2015 
lyfts återigen ärende som behandlades under kvällen i beslut 2016-04-11 § 49. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-03-29 § 49
 Tjänsteutlåtande, 2016-03-03
 Årsredovisning 2015 för kommunen och dess bolag
 Affärsverksamheten 2015

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
Årsredovisning 2015 för kommunen och dess bolag. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller 
underskott ska överföras till nämnderna 2016. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överföra följande 
uppdrag i årsredovisningen från fullmäktige från 2015 till 2016: 

 Fastighetsnära insamling av källsorterat hushållsavfall ska införas
 Ett eller flera trygghetsboenden ska finnas i kommunen
 Möjligheten till elbilspool samt fler möjligheter att ladda elbilar i kommunen
 Utarbeta en plan för utökad fysisk aktivitet
 Kartläggning av hur stor del av de undervisade timmarna som genomförs av

lärare med rätt behörighet för ämnet
 Hur fler säkra busshållplatser ska byggas på landsbygden ska tas fram
 Rätten att själv styra insatserna inom den beviljade hemtjänsttiden ska

utvecklas
 Sänka kostnaderna inom IFO närmare standardkostnaden för

kommungruppen
 Jämställda löner ska prioriteras
 Skapa en modell som ger incitament för att minska användningen av

timanställda.

Protokoll från kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2016-04-11 

 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2015 för kommunen 
och dess bolag. 

Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 
nämnderna 2016. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra följande uppdrag i årsredovisningen 
från fullmäktige från 2015 till 2016: 

 Fastighetsnära insamling av källsorterat hushållsavfall ska införas
 Ett eller flera trygghetsboenden ska finnas i kommunen
 Möjligheten till elbilspool samt fler möjligheter att ladda elbilar i kommunen
 Utarbeta en plan för utökad fysisk aktivitet
 Kartläggning av hur stor del av de undervisade timmarna som genomförs av

lärare med rätt behörighet för ämnet
 Hur fler säkra busshållplatser ska byggas på landsbygden ska tas fram
 Rätten att själv styra insatserna inom den beviljade hemtjänsttiden ska

utvecklas
 Sänka kostnaderna inom IFO närmare standardkostnaden för

kommungruppen
 Jämställda löner ska prioriteras
 Skapa en modell som ger incitament för att minska användningen av

timanställda.

___ 

Beslutsexpediering 

För kännedom 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 
Redovisningschef 

Protokoll från kommunfullmäktige 
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	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetsbedömning målsättning.
	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetsbedömning målsättning.

	Målinriktad kompetensförsörjning
	Andelen personal som arbetar heltid ska mätas.

	Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare
	Sjukfrånvaron ska minska. Ale ska ligga under snittet för GR-kommunerna.
	Andel personal som i personalenkäten anger att de trivs på sitt arbete ska mätas. Målvärde för resterande period formuleras efter genomförd medarbetarenkät.
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