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Kommunstyrelsens ordförande
Under 2012 hände det mycket i Ale, 3 konstgräsplaner färdigställdes, LOV infördes, skolinspektion med bättre resultat än
2008, näringslivsklimatet förbättrades. Detta är bara ett axplock av en lång lista som krönts med invigningen av väg och
järnväg den 12 december. Många alebor slöt upp till invigningsfirandet och det blev den folkfest som vi alla hoppats på.

mer ta ett par år innan det är lika naturligt som dagens ekonomistyrning. Vi gör många förändringar samtidigt nu, för att
rusta oss på ett bra sätt för framtiden. Det finns mycket energi
och glädje i förändringar men man ska också vara lyhörd för
att det samtidigt finns en risk. Det finns en risk att fokus förloras och att det finns människor som inte trivs i förändringsprocesser.

Invigningen var startskottet till det nya Ale som nu allt tydligare syns, vi är en tillväxt kommun med bra möjligheter att
komplettera storstaden med våra tillgångar. Visionen ”lätt att
leva” togs av ett enigt kommunfullmäktige innan sommaren.
Denna ska nu införlivas i allt som vi gör i vår kommun.

Inför 2013 fortsätter mycket av förändringarna och ett tydligare fokus sätts på kundupplevelsen med servicegrad och
tillgänglighet som viktiga beståndsdelar. Vi lämnar 2012 med
invigningsraketer och folkfest och fortsätter resan in i 2013
med siktet inställt på att ge våra invånare en kommun där det
är lätt att leva.

Arbetet med att förflytta oss till en mål- och resultat- styrd
organisation är i fullgång, det är en stor förändring som kom-

Mikael Berglund
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunchefen
De senaste årens arbete med att färdigställa det gigantiska
infrastrukturprojektet BanaVäg i Väst (BViV) har präglat Ale
kommuns arbete med fysisk planering och genomförande
sedan mitten av 1990-talet. I december 2012 invigdes projektet som innebär dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan samt en fyrfältsväg under merparten av sträckan.

varit ansträngd och för att kunna upprätthålla servicen har
konsulter behövt anlitas i större omfattning än tidigare. Det är
ett kostsamt alternativ och långsiktigt ohållbart. Genom tillsättning av viktiga chefsbefattningar under 2012 finns nu bra
förutsättningar för att verksamheten ska kunna utvecklas på
ett mycket positivt sätt. Omfattande åtgärder inom teknikområdet har genomförts. En hög arbetsbelastning har legat på
områdena miljö, bostadsanpassning och färdtjänst med en hög
ambition att sänka handläggningstiden gentemot kunderna.
Omfattande VA-arbeten har genomförts under året för att
säkra Alebornas vattenförsörjning och för att göra VA-nätet
mer robust mot miljöpåverkan. De senaste sex åren har arbetet med BViV varit i stort fokus för många inom nämndens
verksamhetsområden.

Det var länge oklart om Alependeln skulle få kvartstrafik
under högtrafik men med gemensamma regionala krafter
lyckades Ale kommun övertyga Trafikverket att trafiken både
var nödvändig och möjlig att genomföra. Invigningen under
pompa och ståt blev lyckad och kommunen fick mycket beröm för vårt sätt att bidra till projektets genomförande från
såväl Alebor som Trafikverk, Västtrafik m.fl.
Intresset för kommunen ökade i slutet av 2012 när de förbättrade kommunikationerna kunde upplevas i praktiken. Villapriserna ökar, nya bostadsexploatörer visar intresse för etablering
vilket skapar nya förutsättningar för en tillväxt i Ale kommun
som tidigare planerats.

Kommunstyrelsen har ett samlat överskott i förhållande till
budget 2012. Orsaken är att kommunledningsadministrationen har haft lägre kostnader på grund av vakanser och tjänstledigheter och delårseffekt av kommunens löneavtal. Däremot
har förtroendemannaverksamheten haft högre kostnader än
budgeterat. Under hösten 2012 har sektorn förstärkt bemanningen avseende några strategiska tjänster såsom näringslivschef, kommunikationschef och controller. Fokus har varit att
implementera Vision 2025 och att göra Ale kommun till en
attraktiv plats att leva och verka på. Praktiskt har det inneburit
mycket arbete med exploatering av nya bostadsområden och
verksamhetsområden. Inom näringslivsverksamheten har ett
näringslivsråd startats i syfte att förbättra dialogen med företagarna och ett gemensamt arbete mot ett bättre företagsklimat. IT-avdelningen har genom omfattande insatser, stöttat
verksamhetens utveckling inte minst skolsatsningen ”en-till
en” dator till varje elev i grundskola och gymnasium. Arbetet
med att effektivisera och öka samarbetet inom förvaltningen
har bedrivits inom ramen för projektet ”mötesarbetsplats
Nödinge”. Kommunens ekonomiska utveckling har följts med
godtagbara ekonomiska nyckeltal även för 2012. Ett arbete för
att införa resultatstyrning har startat. Förutsättningarna för ett
strategiskt personalarbete har stärkts genom nyrekrytering och
omstrukturering av HR-avdelningen. Mätningarna under året
av näringslivsklimatet och värden i KKiK tyder på att
ovanstående insatser börjar ge resultat.

När det gäller våra kommunala verksamheter så har Utbildningsnämnden fokuserat på resultat och ökad måluppfyllelse. Satsningen på en dator till varje elev och läsplattor till
förskolan har under året genomförts med ett stort intresse
både nationellt och internationellt. Metoder för att utveckla
och stimulera lärprocesserna i matematik, natur, teknik, litteratur och estetiska ämnen har genomförts. Av de mål som
kommunfullmäktige satt för skolans verksamhet 2012 är tre
av kunskapsmålen uppfyllda; meritvärdet i årskurs 9, grundskolans effektivitet i förhållande till andra kommuner och Ales
gymnasieelevers genomsnittliga betygspoäng. Nämndens
ekonomiska resultat är negativt och trots åtgärder för anpassning till förändrade barn- och elevtal har framförallt små
enheter svårt att få en effektiv organisation. Gymnasiet har
ännu inte klarat att anpassa organisationen till budgeten. Interkommunala kostnader är en stor post som fortsätter att
öka. Det måste tyvärr noteras att endast en mindre del av Ales
grundskoleelever väljer Ale gymnasium.
Kultur- och fritidsnämnden har ett positivt ekonomiskt
resultat. Samtliga områden har utvecklats positivt och utbudet
har anpassats till dagens behov. Tre konstgräsplaner har färdigställts. Ale Arena har gått bättre än budget bland annat
beroende på ett samarbetsavtal med Kungälv och Göteborg
om försäsongstiden. Antalet arrangemang på biblioteken och
inom kulturverksamheten har ökat stort.

Årets resultat på 40 Mkr kan först upplevas mycket positivt
men då resultatet nästan uteslutande består av intäkter eller
låga kostnader ”av engångskaraktär” blir bilden en annan.
Våra stora verksamheter Omsorg och Utbildning har inte
kunna hålla budgeten vilket kräver eftertanke, då alla ekonomiska resurser är utdelade i budget 2013. Det finns därför
inget resultat, som kan utgöra en buffert för verksamheterna
om inte nödvändiga åtgärder ger effekt. Sammanfattningsvis
ska sägas att Ale kommun med sitt strategiska läge i Götaälvdalen nu har stora möjligheter att bli den tillväxtkommun som
Vision 2025 anger med sin färdriktning. Arbetet med att få
bättre kvalité inom våra olika verksamheter pågår samtidigt
har vi ökat fokus på att hålla budget. Vi har stora utmaningar
inom alla områden och vi måste våga prioritera och fatta
beslut om vad som krävs för att Vision 2025 ska bli verklighet.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har inte kunnat
hålla budgeten då samtliga verksamheter inom nämndens
ansvarsområde uppvisar underskott. Inom äldreomsorgen
råder en obalans mellan brukarnas efterfrågan och den egna
verksamhetens utbud av särskilt boende, korttidsplatser och
hemtjänst. Funktionshinderverksamheten har haft övertalighet
bland personalen. Verksamheten arbetar med att sänka kostnaderna och antalet köpta platser men en noggrann analys av
verksamheten kan bli nödvändig. Individ- och familjeomsorg
brottas fortsatt med höga kostnader för institutionsdygn barn
och vuxna medan försörjningsstödet minskat något jämfört
med 2011.
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar ett ekonomiskt resultat
något bättre än budget. Personalsituationen har under året
Årsredovisning 2012, Ale kommun
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Sammanfattning
Nettokostnadsandel, balanskrav och god ekonomisk hushållning

Plus 40 Mkr i 2012 års bokslut
Ale kommun visar i 2012 års bokslut ett positivt resultat på
40 Mkr. Kommunen har under hela 2000-talet visat positiva
resultat. Årets budgeterade resultat var 6 Mkr och budgetöverskottet är således 34 Mkr, varav 24 Mkr avser återbetalningen av 2007/2008 års premier från AFA. Det egna kapitalet är nu 702 Mkr och överstiger ansvarsförbindelsen avseende pensioner intjänade före 1998.

Resultatet motsvarar 3 % av nettokostnaderna och bidrar till
att finansiera kommunens investeringar. Exklusive intäkterna
från AFA är resultatet endast 1,2 %. Kommunen uppfyller
väl balanskravet och strävar efter en god hushållning med
skatteintäkter och de kommunala tillgångarna.

Personal

Förbättrade skatteintäkter och låga finansiella
kostnader

Det totala antalet tillsvidareanställda har ökat med 11 personer och uppgår vid årsskiftet till 1 933. Personalomsättningen
har i år varit något högre än tidigare år. 163 personer har
slutat och externa rekryteringar uppgår till 84 medan interna
rekryteringar uppgår till 90. Den totala årsarbetstiden har ökat
med 23 årsarbetare. Ökning har skett på sektor utbildning,
kultur och fritid med 15. Sektor arbetsmarknad, trygghet och
omsorg har ökat med 6 årsarbetare. Sektor samhällsbyggnad
har ökat med knappt 0,5 årsarbetare och sektor kommunstyrelsen med ca 1,5 årsarbetare.

Skatteprognoserna har en positiv avvikelsen mot budget på
4 Mkr. Jämfört med föregående år har skatteintäkterna ökat
med 2,1 %. Om hänsyn tas till skatteväxlingen för kollektivtrafiken har skatteintäkterna ökat med 4,1 %. Låneskulden
har ökat till 120 Mkr men det mycket låga ränteläget innebär
att kommunens finansiella kostnader fortfarande är låga.
Detta är positivt, men det måste också beaktas att kommunen
återlånar betydande belopp från pensionsskulden istället för
att göra finansiella placeringar.

Sjukfrånvaron har ökat och ligger nu på 5,8 % för samtliga
anställda. De totala personalkostnaderna, inklusive pensionskostnader, är 2,5 % högre 2012 än föregående år och uppgår
till 59 % av nämndernas totala kostnader. Här ingår ej de
finansiella kostnaderna för pensionsskulden.

Fler Alebor än prognos
Vid årsskiftet 2012/2013 var det 27 842 invånare i Ale kommun. Det är en ökning med 265 personer, 0,96 % i förhållande till föregående år. I kommunens reviderade befolkningsprognos var ökningen beräknad till 239 personer.

Miljö
De fleråriga marksaneringsprojekten i Surte och Bohus med
en kostnad på cirka 266 Mkr, varav kommunens insats är
ca 10 Mkr, genomförs planenligt.

Två nämnder har ekonomiska underskott
Utbildningsnämnden har negativ budgetavvikelse på 8,7 Mkr. Nämndens omställningsarbete beror till största
delen på hur antalet elever i kommunens skolor förändras.
Demografiska förändringar påverkar men också att fler elever
väljer skola och utbildning på annat håll. Det pedagogiska
utvecklingsarbetet fortgår och en omfattande datorsatsning
har gjorts.

Ales energi- och klimatplan anger färdriktningen i den gröna
omställningen.
Kommunens verksamheter beaktar miljöaspekten i det dagliga arbetet till exempel resurs- och energiförbrukning, miljövänligt bränsle, kollektivtrafik, avfallshantering, ekologiska
livsmedel och miljökonsekvenser i plan- och tillståndsbeslut.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har negativ budgetavvikelse -7,9 Mkr. Kommunfullmäktige har godkänt en
avvikelse på -5 Mkr. Äldreomsorgen har svårighet med att
anpassa organisationen efter de behov som finns inom hemtjänst och särskilda boenden. Hemtjänsttimmarna har inte
minskat som planerat och det har inom särskilda boenden
periodvis funnits outnyttjade platser. Behov och kostnadsnivån inom individ- och familjeomsorg är fortfarande hög.

Investeringar
Nettoinvesteringarna under året uppgår till drygt 150 Mkr,
vilket är den högsta nivån i Ales historia. De största investeringarna är i Bohus förskola, bussterminal och lokalväg i
Älvängen, konstgräsplaner, GC-vägar och ridvägar. Dessutom har stora VA-investeringar, IT-satsningar, fordon till
renhållningen, trafikinvesteringar, markförvärv med mera
genomförts.
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Ale kommuns organisation

Valresultat, mandatfördelning
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Ale ort för ort
Ale kommun – en kommun i stor förändring
Ale kommun är en kommun i stor förändring. År 2012 fick
kommunen Ale pendeln med fem nya stationer, sett söder
ifrån - Surte, Bohus, Nödinge, Nol till Älvängen i norr. Det
ger kommunen en ökad tillgänglighet och förändrad roll i
Göteborgsregionen, vilket skapar en stor förväntan på tillväxt. Ale kommun beräknas fram till år 2016 växa från dagens dryga 27 600 personer till 30 600 personer. Ales tillväxt
berör kommunens tätorter på ett påtagligt sätt. Handeln har
behov av att utökas i de olika orterna samtidigt som det är
viktigt att hitta förtätningsmöjligheter i lägen nära pendeltågen.

Surte
Glasbrukssamhället Surte är det första man möter när man
kommer in i Ale kommun söderifrån. Samhället är långsträckt
och ligger inklämt mellan bergen i öster och Göta Älv med
järnväg och E45 i väster. Här anlades på 1800-talets mitt
Surte glasbruk. Närheten till Göteborg, vattenkraften, sand
och bränsletillgångar samt goda transportmöjligheter på älven
gjorde platsen intressant för industrietablering. Glasbruket
var länge Sveriges största buteljglasbruk. År 1975 förbjöd
man i Sverige bryggerierna att använda engångsglas. I och
med detta försvann glasbruket nästan över en natt. Det nedlagda glasbruket ersattes med mindre och medelstora företag
som sysselsätter många medan andra idag pendlar till arbete
på annan ort. Idag ståtar Surte med en av Ales fem nya pendeltågstationer och nya fyrfiliga E45 ligger på bekvämt avstånd. Surte har idag ca 3 000 invånare men inflyttningen
väntas öka i och med att ett nytt bostadsområde byggs vid
Keillers Damm. Ett bostadsområde som erbjuder hållbart
boende med byggstart våren 2013.

Bohus
Samhällena i kommunens södra del ligger tätt. Man hinner
knappt lämna Surte förrän man kommer till Bohus. Samhället
är strategiskt placerat vid älven och kommunens enda fasta
förbindelse över älven – Jordfallsbron. Ett komplett samhälle
med ett strategiskt läge nära Kungälv och havet och med
Göteborg 15 minuter bort med nya Alependeln. Bohus har i
dag drygt 3 000 invånare och har i huvudsak vuxit fram under
1900-talet kring det som numera heter EKA Chemicals AB.
Numera finns också ett 50-tal mindre verksamma företag på
orten. Bohus känner man igen på de unika husen. I centrum
lyser huskropparna i knallblått, trivsamma terrasshus klättrar
längs bergväggen och allra högst uppe på bergskanten i Bohus höjd tronar Gert Wingårds kubformade hus med fasader
i ädelträ. Nya E45 och pendeltågstationen med pendelparkering vid Bohuscentrum kommer troligtvis att locka många att
shoppa och pendla från en ny sida av älven.
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Nödinge
Nödinge, som är Ales största samhälle, var centrum för kult
och offer redan under hednisk tid och blev sedan centrum för
kyrklig verksamhet. Nödinge är kanske det av samhällena i Ale
som genomgått den största förändringen under 1900-talets
andra hälft. Expansionen kom på 1960- och 70-talet med
omfattande hyreshus- och radhusbyggande och byggnation av
Ale torg. Under 2000-talet etablerades ett nytt bostadsområde
vid Backa säteri vid Nödinge golfbana, där man nu i år planerar att sätta igång med ytterligare byggnation. Ale torg, ett
köpcenter som vänder sig mot E45 och nu den nybyggda
pendeltågstationen har växt sig allt starkare. Torget erbjuder
många butiker, restauranger och matvarubutiker. Ale gymnasium är, förutom en modern skola, också Ales kulturscen och
där huvudbiblioteket finns. Idag bor ca 5 500 invånare i Nödinge. Nödinge står inför nya stora förändringar. Den nya
pendeltågstationen och utbyggnaden av E45 innebär att Nödinge på ett nytt och kraftfullt sätt knyts ihop med sin omvärld.
Det behövs därför en samlad bild av hur kommunen vill se en
framtida struktur i centrala Nödinge. Målet med arbetet, som
gått under namnet Strukturstudie för centrala Nödinge, har
inte varit att ta fram en färdig utbyggnadsplan, då en sådan lätt
blir inaktuell när förutsättningarna ändras. Istället har uppdraget varit att föreslå hur strukturen i dagens centrum bör utvecklas och sedan utifrån det formulera en vision för bebyggelseutvecklingen.

Nol
I motsats till Surte och till de andra pendelorterna har inte Nol
sitt ursprung i en enda större industrisatsning. Istället finns
här en brokig historia med flera olika mer eller mindre långlivade verksamheter som tillsammans format dagens Nol.
Många förknippar orten med Tudors tidigare batteritillverkning. Numera ryms flera mindre företag på det gamla industriområdet, bland annat ETC som är ett nationellt energitekniskt centrum för batterier och bränsleceller. Liksom de övriga tätorterna utmed E45 har Nol genomgått stora förändringar som gör att det äldre numera är borta. Under 1960- och
70-talet expanderade samhället. Det byggdes villor och hyreshus. En del äldre miljöer försvann i samband med breddningen av E45. Idag bor i Nol ca 3 500 invånare. Den nya pendeltågstationen i Nol ger nu möjlighet till ökad inflyttning till
orten när pendlingsavstånden till Göteborg och Trollhättan
förbättrats.

Älvängen
I det öppna landskapet där Grönåns dalgång förenar sig med
Göta Älvdalen ligger Älvängen och här finner vi den femte
nya pendeltågstationen (räknat söderifrån). Älvängen har
sedan lång tid tillbaka en stark handelstradition. 1998 firade
köpcentret 175 år! Orten ligger mitt i det som förr var vidsträckta slåtterängar och betesmarker. Elfängarna, tillhörande
gårdarna i Svenstorp, Starrkärr och Utby. Idag bor ca 4 400
invånare i Älvängen med omnejd. Här finns bortåt 200 företag av olika slag. Älvängen har ett 50-tal butiker och en fullt
utbyggd kommunal service. Det finns ett kulturhus där kulturverksamhet samsas med idrott och café och här finns ett
unikt Repslagarmuseum. Älvängen erbjuder många olika boendeformer, flera skolor och idrottsanläggningar. För att
utveckla tankarna om framtidens Älvängen beslutade kommunstyrelsen våren 2012 att genomföra en idéstudie kallad
Strukturstudie för Älvängens centrum. Syftet är att ta fram en
Årsredovisning 2012, Ale kommun

samlad vision av hur Älvängen kan utvecklas från idag till
2020. Strukturstudien ligger nu som grund till inriktningen på
förändrings- och planeringsarbetet för Älvängen under de
kommande åren.
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Befolkning i Ale 31 december
Folkmängd

2011

2012

Totalt

27 577

27 842

Surte

2 769

2 787

Bohus

3 060

3 082

Nödinge

5 367

5 504

Nol

3 419

3 439

Alafors

1 922

1 938

Starrkärr, Kilanda och Ryd

1 732

1 777

Älvängen

4 401

4 435

Skepplanda

3 225

3 211

Hålanda

919

909

Alvhem

699

699

Övriga

64

61

Ålder vid
årets slut

Västra
Götalands
län

Ale

9 555 893

1 600 447

27 842

1 550 013

* Kvinnor

50,1

50,1

49,2

50,1

* Män

49,9

49,9

50,8

49,9

* 0-17 år

20,2

20,1

23,1

23,5

Folkmängd
Därav andel (%)

* 18-64 år

60,7

61,3

59,4

60,0

* 65- år

19,1

18,6

17,5

16,5

* Gifta

33,8

34,1

37,3

36,1

9,6

9,5

8,8

9,4

* Med utländsk
bakgrund

20,1

20,3

18,3

23,6

* Utrikes födda

* Skilda

15,4

15,3

13,3

17,7

* Utländska
medborgare

7,0

6,4

4,7

7,9

Medelålder

41,2

41,0

39,8

39,2

*) Förortskommuner till storstäder (38 st). Kommuner mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska
vara någon av storstäderna (3 st).
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Folkmängd
2010

Folkmängd
2011

Folkmängd
2012

27 394

27 442

27 577

302

323

304

317

317

1-5

1 787

1 781

1 786

1 807

1 808

6-9

1 380

1 376

1 398

1 446

1 469

10-12

1 014

1 042

1 040

1 025

1 037

13-15

1 219

1 132

1 097

1 020

1 058

16-18

1 351

1 313

1 264

1 222

1 131

19-29

3 075

3 130

3 225

3 336

3 471

30-39

3 790

3 708

3 651

3 618

3 529

40-64

9 272

9 265

9 142

9 076

9 154

65-74

2 449

2 581

2 777

2 911

3 011

75-84

1 191

1 238

1 268

1 311

1 372

493

505

490

488

485

0

Förortskommun till
storstäder *

Folkmängd
2009

27 323

Totalt

85-

Hela riket

Folkmängd
2008

27 842

Fem år i sammandrag, kommunen
2008

2009

2010

2011

2012

27 323

27 394

27 442

27 577

27 842

22,00

22,30

22,30

22,30

21,87 *

Allmänt
Folkmängd 31/12
Skattesats, kr
Ekonomiskt resultat
Årets resultat, Mkr

37,8

35,2

64,1

47,6

40,0

96,8 %

97,1 %

94,9 %

96,3 %

97,0 %

67,0

54,8

121,9

113,7

150,8

Anläggningstillgångar, Mkr

696,9

704,3

779,8

837,2

920,4

Långfristiga skulder, Mkr

107,0

62,0

26,0

106,0

120,0

Lån som andel av anläggningstillgångar

15 %

9%

3%

13 %

13 %

Nettokostnadsandel
Nettoinvesteringar, Mkr
Tillgångar och skulder

Eget kapital, Mkr

515,5

550,7

614,8

662,4

702,4

55,8 %

55,8 %

60,8 %

59,6 %

58,1 %

Borgensåtagande, Mkr

674,0

642,3

625,6

658,5

639,7

Pensionsskuld, Mkr **

35,6

42,4

51,3

63,5

67,6

559,1

567,9

548,2

601,8

600,1

25 507

25 710

28 415

30 358

33 059

3 916

2 263

947

3 844

4 310

Borgensåtagande, kr

24 667

23 448

22 798

23 877

22 977

Pensionsskuld inkl. ansvarsförbindelse, kr

21 766

22 280

21 845

24 125

23 982

Soliditet

Ansvarsförbindelse, pensioner
före 1998, Mkr
Per invånare
Anläggningstillgångar, kr
Långfristiga skulder, kr

* Skattesänkningen är en konsekvens av skatteväxling med Västra Götalandsregionen i samband med överföring av kollektivtrafiken.
**) Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt "blandmodellen" och från och med 2000 redovisas den del som den anställde själv ska placera som kortfristig skuld.
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Uppföljning av verksamhetsplan 2012
Verksamhetsplan 2012-2014 anger ett antal olika perspektiv
för kommunens utveckling. Varje sektor har analyserat hur
verksamheten har bidragit till utvecklingen inom perspektiven.
Verksamhetsplanen pekar också på verksamhetsutveckling
och personalpolitik som mera tydligt riktar sig inåt i kommunens organisation. Nedan redovisas ett urval av åtgärder som
genomförts i kommunens sektorer.

Cirka 600 m GC-väg har anlagts under året, tex genom en
utbyggnad mellan den nya cirkulationsplatsen vid Göteborgsvägen-Tolleredsvägen och Vallmovägen i Älvängen samt på
Rödjans väg i Nödinge.

Bo i Ale
En ökad bostadsefterfrågan förbereds i kommunen när E45
och Norge- och Vänernbanan nu är invigda. I Kronogården,
Älvängen, har markarbeten upphandlats och arbetena kommer att påbörjas i början av 2013. Större detaljplanearbete
pågår bland annat för Ale Höjd i Nödinge samt för Orklas
markområde öster om Lahallsåsen. Parallellt pågår arbetet
med fördjupad översiktsplan för Brandsbobergen i Nol. Detaljplanearbetet för ett större verksamhetsområde i Häljered
har påbörjats med bra exponering mot nya E45. Målsättningen är att skapa ett varierat bostadsutbud och attraktiva verksamhetsområden.

Projektet ”Säkra ridvägar” har aktivt arbetat för att få sammanhängande ridvägar genom kommunen som inte kommer i
konflikt med andra intressen. Bl.a. har utbyggnad av ridvägar i
flera orter skett samt genom att binda samman redan befintliga ridleder och stigar. Idag kan man rida från Bohus till Nödinge, mot Alafors, Älvängen och Skönningared. Överläggningar med Trafikverket pågår för att utreda möjligheterna att
använda Trafikverkets serviceväg som gång-, cykel- och ridväg.

Vid planering av nya byggnadsfärdiga områden för bostäder
och verksamhet ska även behoven av "matartrafik" till pendeltågen aktualiseras. Västtrafik och Västra Götalandsregionen
(VGR) diskuterar tillsammans med kommunerna i delregionala beredningsgruppen för kollektivtrafik hur samverkan i
samhällsbyggandet kan utformas. Detaljplaner skickas på
remiss till Västtrafik. VGR och Västtrafik har haft dialogbesök
där kommunens planer för bostads- och verksamhetsbyggandet presenterades och Västtrafik och VGR presenterade hur
man ser utvecklingen av vår kommuns kollektivtrafik.

Som ett led i arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder har
bl. a en cirkulation anlagts i korsningen GöteborgsvägenTolleredsvägen.
En övergripande riskutredning längs E 45 är påbörjad, likaså
är en bullerutredning längs E 45 utförd.

I Vision 2025 har målet sänkts till 4 000 fler invånare år 2025,
befolkningen uppgick 2012-12-31 till 27 842 personer vilket är
en ökning med 265 personer sedan årsskiftet.

Under året har åtgärder för att höja dammsäkerheten vid
Fågeldammarna i Surte utförts.

Aktualiseringen av kommunens översiktsplan (ÖP) är påbörjad, beslut om uppdraget togs sommaren 2012 och en styrgrupp för ÖP-arbetet har bildats.

I Bom & kortsystemet på Sörmossen har det under året registrerats cirka 26 000 besök. Gränsöverskridande besök mellan
kommuner som ingår i Renova och som ingår i samarbetet
kommer enligt plan vara igång vid årsskiftet. Kommuninvånarnas 10-kort kan användas i samtliga samarbetskommuner
vilket möjliggör fler valmöjligheter för återvinning.

Ombyggnaden av VA-systemet i Alvhem är inne i slutskedet
och VA-arbetena på Göteborgsvägarna i Surte och Älvängen
är avslutade.
Projektet "Attraktivare älv" syftar till att öka Ales attraktionskraft genom att göra Göta älv och dess strandängar mer tillgängliga. Småbåtsramp och grillplats har etablerats i Surte och
planeras på flera platser.

Lära i Ale
Syskonförtur i förskolan infördes den 1 januari 2012.
Sedan augusti har varje förskola minst en Ipad per avdelning
och all personal har utbildats.
Datorsatsningen "en-till-en" fortsätter, grundskolans årskurs
1-6 är nu genomförda och årskurs 7-9 genomförs i januari
2013. Samtliga pedagoger i kommunens grundskolor kommer
läsåret 2012/2013 att genomgå en utbildning i ”moderna
lärverktyg i undervisningen” (Learnify). Via en-till-enprojektet och skoldatateket finns talsyntes (för att kunna
lyssna på text) installerat på alla elevdatorer. Information och
utbildning för elever, lärare och vårdnadshavare har skett.
Nödinge bibliotek har haft öppet hus för allmänheten. Då
visades vilka resurser och verktyg det finns för att underlätta
läsning och skrivning i skolan och hemmet.

Årsredovisning 2012, Ale kommun
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Skolor med de högre årskurserna har haft utbildning i hur
elever ska känna större meningsfullhet i sin skolgång. Eleverna ska få ett reellt inflytande över sin undervisning. Arbetet
med att skapa en kommunövergripande bedömningspolicy
har startat. Pedagogiska planeringar, skriftliga omdömen och
individuell utvecklingsplan (IUP) sker fortsatt i enlighet med
nationella styrdokument. Implementering av det webbaserade
verktyget Unikum för lokal pedagogisk planering, IUP och
skriftliga omdömen pågår på alla enheter.
Flickor i årskurs 8 deltar i ett arbete för att förebygga stress
och psykisk ohälsa enligt den så kallade DISA-metoden. I
samarbete med elevhälsan och Ale fritid har personal utbildats
i metoden. För finansieringen svarar Rådet för hälsa och
trygghet. För pojkar i årskurs 8 och 9 prövas med start hösten
2012 ett nytt koncept för att arbeta med värderingar och normer, kallat Machofabriken.

Inom äldreomsorgen finns fem bostäder anpassade för par
som önskar bo tillsammans.

Systematisk och kontinuerlig uppföljning av kunskapsresultaten görs av rektor, som följer upp resultat ämnesvis och på
individnivå. Resultat på nationella prov följs upp och analyseras med hjälp av utvecklingsenheten. Resultaten ligger till
grund för förbättringsåtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Servicelägenheterna i Bohus har under året omvandlats till
lägenheter utan biståndsbeslut.
Nya trygghetslarm har installerats inom särskilda boenden.
Värdegrund och värdighetsgarantier för äldre Alebor har
antagits av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Sedan den
1 november 2012 tillämpas lagen om valfrihetssystem (LOV)
inom hemtjänsten.

Det genomsnittliga meritvärdet har under perioden 2008-2012
varierat mellan 193,5 och 206,2 poäng. Ale har under perioden
2008-2011 haft genomsnittliga meritvärden som legat 3,1 till
15,3 poäng lägre än riket. Meritvärde för 2012 blev 201,1 för
Ales kommunala skolor, vilket gör att målet 198 poäng uppnåtts.

Matproduktionen genomlyses ur både ekonomisk aspekt men
även avseende innehåll, miljö och trivsel. Ale matservice bedriver detta arbete i dialog och samverkan med kostombud
och matråd i boendeenheter och i hemtjänsten.

Efter avslutad grundskola uppnår ungefär 85 % av eleverna
behörighet till yrkesförberedande program på gymnasieskolan.
Andelen elever som når betyg i alla grundskolans ämnen ligger
på ungefär 72 %. Ale har en förhållandevis stor andel elever
som inte fullföljer sina påbörjade gymnasiestudier inom fyra
år. 2012 fullföljde 62 % av eleverna sin utbildning. Motsvarande siffra i kommungruppen var 76 % och riket 75,5 %.

Mötesplats för äldre har startat med verksamhet i Bohus,
Nödinge och Älvängen.
Uppsökande verksamhet för personer fyllda 80 år har arrangerats som en mässa tillsammans med biblioteket, färdtjänsthandläggaren, dietisten, Ale Rehab, Ale matservice, anhörigkonsulenten och biståndshandläggare.

Ale har en lägre andel elever med grundläggande behörighet
till universitet och högskolor än både kommungruppen och
riket. År 2012 var 79 % av studenterna behöriga till universitet
och högskola. Motsvarande för kommungruppen 87 % och
riket 87 %.

Stöd till anhöriga och närstående formuleras i ”Handlingsplan
för Anhörigstöd Ale kommun 2012-2013”, och består av
exempelvis anhöriggrupper och anhörigträffar. Genom samverkan med frivilligorganisationer har kommunen varit behjälplig vid start av en anhörigförening.

Marknadsföringsgruppen på gymnasiet har riktat en kampanj
till elever som börjar gymnasiet hösten 2013. Besök har skett i
högstadieskolor i närområden. Direktutskick till högstadieelever och föräldrar i närliggande kommuner, inklusive Göteborg
har skett. Innehållet i utskicken har inkluderat en inbjudan till
öppet hus och visningsdagar av gymnasiet. Utskicken under
hösten följs upp med påminnelseutskick under våren.

Arbetet med att göra den funktionshinderpolitiska planen
”Ale för alla” känd har pågått under året.
I syftet att underlätta resandet för funktionshindrade samverkar kommunen med regionens övriga kommuner för att lika
regler ska gälla för resandet.
Antalet besökare på Ale Aktivitetscenter har fortsatt att öka
och kommunens sociala arbetskooperativ, Alevira, har genom
utökat sortiment och utökade öppettider kunnat erbjuda
sysselsättning/arbetsträning till fler personer.

Leva i Ale
Det nya äldreboendet Backavik i Nödinge med 40 lägenheter
stod klart för inflyttning i september 2012.

Inom individ- och familjeomsorgen uppmärksammas barn
och ungdomar med neuropsykiatrisk och/eller psykiskt funktionshinder och samverkan sker med biståndsenhet, funktionshinderenhet samt psykiatrin.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att planeringen för ett nytt trygghetsboende/vård-och omsorgsboende
i Älvängen skjuts fram till 2014.
Klockarängens äldreboende har under 2012 fortsatt att utvecklas till ett demenscentrum med bland annat ”minnesrum”, SPA och trädgård.
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Individ- och familjeomsorg samverkar med arbetsförmedlingen, öppenpsykiatrin, kommunala projekt och samordningsförbundet för att stödja försörjningsstödsberättigade personer
med funktionsnedsättningar att finna arbete och egen försörjning i större utsträckning. Dessutom är det ett särskilt fokus
på försörjningsstödsberättigade ungdomar 18-24 år. Genom
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och AME har samtliga
biståndsberättigade ungdomar en arbetsmarknadsrelaterad
aktivitet inom 14 dagar från ansökan om bistånd.

Vattenkvalitén i sjöar och vattendrag bevakas och kalkning
genomförs. Skydd och bevarande av våtmarker och mossar
bevakas i plan- och byggärenden.
Med målet att få Vimmersjöns ekosystem i balans och slippa
framtida algblomningar har olika insatser startats. Examensarbete utförs av Göteborgs Universitet, vilket kommer att innefatta en bedömning av status i sjön och förslag på åtgärder.
Ett kontinuerligt arbete med att följa upp och redovisa kommunens utvecklingsarbete i källsortering och återvinning
pågår. I samband med upphandling av ny- och ombyggnationer ställs krav på entreprenörerna samt att verksamheterna
ska kunna källsortera.

I Ale pågår ett arbete med att både lokalt och nationellt utveckla det sociala investeringsperspektivet. SSPF-arbetet
(skola, socialtjänst, polis och fritid) sker i samverkan mellan
kommun, landsting och region. Ett treårigt projekt, Fotosyntes, sker i samverkan mellan individ- och familjeomsorg, skola
och fritid. Ungdomsteamet ägnar sig åt fältverksamhet på
kvälls- och dagtid och deltar i olika arrangemang. En drogpolitisk plan är godkänd i Rådet för hälsa och trygghet och inom
ramen för SSPF-arbetet har rutiner mot alkohol, tobak och
droger för kommunens skolor tagits fram.
Projektering av en familjecentral pågår. Arbetet med våld i
nära relationer har setts över.
Ambitionen är att behandlingstiderna på institution för ungdomar ska kortas ned och att istället ge stöd på hemmaplan i
samverkan med öppenvården. Under året har antalet placeringar minskat.
Personer med missbruksproblem ska i första hand erbjudas
stöd i olika former i Ale kommun. Under året har boenden
iordningsställts, för att nyttjas som träningslägenheter eller
med sociala kontrakt.
I augusti certifierades Ale kommun som lokalt vård- och
omsorgscollege.

Arbetena med förnyelse av VA-nätet har skett i stor omfattning under året. Allt i enlighet med VA-plan 2050 för att
skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning i kommunen.

Hållbart i Ale
Förnyelsebara arbetsgruppen är tillsatt för att genomföra
energi- och klimatplanen och har påbörjat målbearbetningen.
Varje sektor planerar i samband med budgetarbetet vilka
energimål som ska genomföras under 2013. Målen ska presenteras i planerings- och budgetprocessen.

Ett 20-tal lantbruk har besöks inom ramen för ett nationellt
tillsynsprojekt där bl.a. gödselhanteringen granskades. Resultatet i Ale var bra, få objekt hade brister och inga av dessa var
allvarliga.
De kommunala fastigheterna ska energieffektiviseras och med
fördel använda alternativa energikällor såsom vindkraft och
solenergi. Vid nybyggnation följs strategin för energieffektivisering. Det innebär att nybyggnation har passivhusstandard
och vid ombyggnation, vars syfte är att minska energiförbrukningen, ska förnyelsebar energi användas i första hand.

Saneringen av fastigheten Surte 2:38, där Surte båtklubbs
uppläggningsplats är belägen pågår som planerat. Urschaktningen av de förorenade massorna avslutades i december
2012. Området är därmed färdigsanerat. Kvarstående arbeten
kommer att slutföras under första halvåret 2013. Därmed är
hela saneringsprojektet avseende områdena Surte Glasbruks
strandlinje, Bohus varv och Surte 2:38 genomfört. Slutrapporten för Surte Glasbruk är godkänd av länsstyrelsen, och Bohus varvs slutrapport inlämnades för godkännande till länsstyrelsen i december 2012.

Endast energibesparande ljuskällor monteras i verksamheten
och flera belysningssystem byts ut till självsläckande system.
En kommunövergripande städgrupp arbetar med målet att
införa enhetliga städmetoder i kommunen samt ta fram ett
gemensamt miljöriktigt kemikaliesortiment.

För att minska avfallets mängd och farlighet i enlighet med
EU:s avfallstrappa medverkar Ale vid genomförande av Avfallsplan för Göteborgsregionen (A2020).

Utskriftsfunktionen ”followme- print” har installerats på flera
nätverksskrivare för att minska antalet utskrifter och att dokument glöms kvar i skrivarens utmatningsfack.

Kommunens fordon byts ut till miljöfordon i den takt avtalen
löper ut. Miljöanpassade bränslen används i fordon och arbetsredskap. Ett nytt bokningssystem gör att bilarna utnyttjas
mer effektivt. En ökad tillgång till kommunbilar på bland
annat Häljered och AME Ale torg har bidragit till att andelen
resor med egen bil har minskat.
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Utveckling i Ale

Internationellt i Ale

Vision 2025 "Ale lätt att leva" beslutades av kommunfullmäktige i maj. Det långsiktiga arbetet med att omsätta vision till
handling är nu påbörjat.

Young Entrepreneurs in New Europe (YEE), genomfördes i
augusti i samarbete med Oxford-Brookes University. På
Krokholmen deltog 25 ungdomar från 8 länder. Varav 8
svenska ungdomar deltog. YEE ska spridas i Europa och
medel har sökts hos SIDA (ICLD) för att genomföra utbildning i Moldavien. Utbildningen genomfördes i september då
24 ungdomar genomgick en veckas utbildning. Från Ale gymnasium deltog 4 ungdomar.

I Svenskt Näringslivs ranking har kommunens placering försämrats från förra året och kommunen ligger nu på plats 241
vid den totala summeringen. När det gäller företagarnas sammanfattande omdöme är resultatet ännu sämre, plats 272. Ett
långsiktigt arbete är nu påbörjat för att bryta den negativa
trenden och återställa tilliten till kommunen. Samarbetet mellan kommunen och näringslivet ska förtydligas genom etableringen av ett näringslivsråd. Rådets uppgift är att utveckla
dialogen, bidra till att stärka företagsklimatet, fungera som
remissinstans mot kommunen, utveckla kommunen som
boendeplats och plats att verka på, verka som goda ambassadörer för Ale samt att vara alla företagares företrädare. Från
kommunens sida leds arbetet av den nyrekryterade näringslivschefen.

Ale kommun beviljades medel av ICDL för att genomföra en
förstudie med Ganzi District council i Botswana. Under oktober genomförde kommunen ett återbesök i Botswana, ett
avtal tecknades och även en plan för framtida projektsamverkan upprättades. Kommunen har ansökt om att få genomföra
YEE i Botswana 2013 samt ett samordningsprojekt.
Arbete med att genomföra West Swedens EU-projektanalys
(WEPA) startade hösten 2012 och pågår under delar av våren
2013. Genomförandet sker i 3 steg, uppstart, analys och efterarbete och ska resultera i en internationell handlingsplan avseende vilka EU-områden kommunen ska satsa i.

I takt med att detaljplaner för verksamhetsområden vinner
laga kraft och infrastruktur byggs ut kommer det att upprättas
en bank för byggklara verksamhetstomter.

Inom GRo-projektet har ett transnationellt utbyte med Danmark och Italien skett inom Europeiska socialfonden (ESF),
projektet IT-piloterna och IT-lyftet finns transnationella kontakter.

Arbete med exploatering av nya verksamhetsområden ska
fortsätta. Detaljplanerna för Osbacken och Häljered antas
under 2013.
Redskapet Employer Branding används för att stärka varumärket Ale kommun för invånare, anställda och företagare.
Nytt koncept är framtaget kring annonsering och ”Ny på
jobbet”. Konceptet ska även användas i all tidningsannonsering, introduktion av nyanställda och på arbetsmarknadsmässor.

Skapande i Ale
Fritid har haft fortsatt fokus på ungas delaktighet och inflytande. Mötesplatserna ser därför olika ut beroende på i vilken
ort de finns och på vad ungdomarna där vill ha. Delar av
verksamheten bedrivs i samverkan med studieförbund, föreningsliv och äldre ungdomar.

För att stärka inspektörerna i deras tillsynsroll har delar av
personalen deltagit i en utbildning, Motiverande samtal (MI).
Det är en del av ett större forskningsprojekt kring Effektivare
miljötillsyn, där även tillsynsrådgivning från statliga myndigheter, lagstiftning och organisation granskas. Utbildningen har
lett till en ökad medvetenhet hos deltagande inspektörer, om
hur utformning på frågor kan ge bättre resultat.

Kulturskolans lektioner utformas i samspel mellan elever och
lärare. Som ett direkt svar på ungdomars önskemål i LUPP:en
startades en ny dansinriktning under hösten.
Antalet enkla små arrangemang på biblioteken har mer än
fyrdubblats jämfört med 2011. Många av arrangemangen har
ingått i det regionala Digidel-projektet, med föreläsningar och
korta kurser inom det digitala området. De flesta övriga vänder sig till de allra minsta barnen och deras föräldrar.

Verka i Ale
Arbetsmarknadsenheten (AME) bedriver sin verksamhet
genom olika insatser, exempelvis genom egen arbetsträningsplats, anvisande av personer till praktik, sysselsättning och
arbetsträningsplatser, kommunalt feriearbete för ungdomar,
kommunalt lönestöd till föreningar, kurser i personlig marknadsföring. AME ingår även i olika EU-projekt.
AME har utvecklade metoder för att motverka ungdomsarbetslösheten. Arbetet sker i regelbunden samverkan med
arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorgen.
Under sommaren erbjöds 271 ungdomar feriearbete i kommunen.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tilldelades 4 Mkr för
arbetsmarknadsåtgärder utöver ordinarie budgetram under
2012. För de tilldelade medlen genomfördes insatserna; skogslaget, äldreomsorgsprojektet, handläggare till ungdomssatsningarna IAA, ungdomsmodellen, Alelotsen, Entreprenöriell
5 veckors kurs YEA (Young entrepreneurs of Ale), feriearbete
för ungdomar, Ale för alla, ungdomsjobb och vägen vidare.
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Uppleva i Ale

Inflytande i Ale

En ny hemsida för turismen, www.ale.se/turism, lanserades i
juni där information finns om turistmål, sevärdheter och
arrangemang. Ale och Lilla Edet samarbetar med en gemensam sida, ”Göta älv turism”, genom Leader-projekt Turistutveckling Ale/Lilla Edet.

Ortsutvecklingsmöten har genomförts under våren och hösten. Antalet deltagare på ortsutvecklingsmötena har ökat i
jämförelse med 2011. En medborgarpanel genomfördes under
hösten. Fokus har under året varit att utveckla medborgardialog, som en del av styrmodellen. Allmänhetens frågestund har
fortfarande en låg aktivitet. Få medborgare utnyttjar möjligheten att ställa frågor vid kommunfullmäktiges sammanträde.
Några specifika aktiviteter har inte genomförts för att skapa
ett ökat intresse för medborgarförslag, dock har antalet medborgarförslag ökat i jämförelse med 2011.

Ale Arena har varit i stort sett fullbokad hela hösten. Arenan
kunde öppnas redan i september genom ett samarbetsavtal
med Kungälvs kommun och Göteborgs stad. Arbete med
energibesparande åtgärder på anläggningen pågår.
Festivalborg genomfördes med ca 1 000 deltagare, varav 200
”frivilligarbetare”.

Ungdomsfullmäktige har genomfört sina möten under våren
och hösten. Ungdomsrådet har genomfört val för ny period
vid sitt ”påverkanstorg”. Sammanlagt har ungdomsrådet haft
7 sammanträdestillfällen.

Kommunen deltar i arbetet med att ta fram en natur- och
kulturguide. En webbversion av natur- och kulturguiden har
publicerats. En sagoslinga för barn har öppnats och arbete
pågår med att komplettera med fler stigar och med att ta fram
tätortsnära slingor.

EU-projektet REBUS avslutades i december 2012 och har
resulterat i en s.k. guideline ”REBUS, Resan till en bättre
skolmiljö”. Planering pågår för ett eventuellt deltagande av en
skola/förskola i Ale kommun i framtiden.

Arbetet har påbörjats med planer på hur Vikingagården ska
utvecklas.

Ett förbättringsarbete med fokus på bemötande inom verksamheterna hemtjänst, särskilt boende, lägerverksamhet, boendestöd, försörjningsstöd och Fas 3 har genomförts.
Kommunen har inom det regionala samarbetet spridit kunskap om LUPP som redskap för utveckling av ungdomars
möjlighet till delaktighet och inflytande. Det har resulterat i att
flera kommuner kommer att genomföra LUPP samtidigt med
Ale kommun.

Entrén till Ale Vikingagård
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flikter”. Projektet har bidragit till en tätare samverkan med
mottagnings- och utredningsenheten. Både i form av att familjerättssekreterare kan vara med vid besök redan i ett tidigt
skede och ge familjerättslig information och rådgivning, men
också i konkret samarbete när ett ärende är aktuellt för utredning på båda enheterna. Under hösten presenterades projektet
av familjerätten på Mötesplats IFO.

Verksamhetsutveckling
En ny teknikplattform är framtagen som stödjer en säker och
enkel hantering av läsplattor kopplat till ”papperslös politik”
och ett succesivt införande pågår. Läsplattorna har införts för
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för hantering av
digitala handlingar till sammanträdena.
En digital arbetsplats som ersätter intranätet publicerades
under september 2012. En ny teknikplattforn finns nu som
ska stödja öppna E-tjänster och säker inloggning med stöd av
E-legitimation. E-arkiv för bygglov har implementerats under
året och presenterats i samband med konferenser. Fortsatt
arbete krävs nu av verksamheterna med att föreslå och publicera nya E-tjänster i samarbete med IT- och informationsenheten.

Personal inom kök och lokalvård i Ale deltar i ett kompetensutvecklingsprogram tillsammans med 12 andra kommuner.
Utbildningarna startade under hösten och kommer att pågå
under två år. Projektet SKY (Stark kompetens och yrkesstolthet) är ett ESF-projekt och syftar till att öka kompetens, självförtroende och yrkesstolthet för personalen inom kök och
lokalvård.

Genom samverkan med föreningslivet vid fördelning av tiderna i idrotts- och sporthallarna har en E-tjänst gällande
uthyrningsverksamheten samt ansökan om föreningsbidrag
kommit till stånd.

Personalpolitik
Arbetet med att ta fram ett personalpolitiskt program har
påbörjats ihop med de fackliga representanterna och med
ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). På en
chefsdag i november arbetade man med en ny chefsdefinition,
som kommer presenteras i början av 2013. Programmet
kommer att påverkas av det arbete som sker kring visionen,
uppdraget och värdeorden.

En samordning av licensierad programvara för utbildningssektorn pågår. Syftet är att minimera kostnaderna genom att
teckna kommungemensamma avtal.
Via fortlöpande arbete i Västbus har det tagits fram en rutin
för anmälningar från skola till individ- och familjeomsorg.

Löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika eller
likvärdigt arbete ska fortsatt minska i förhållande till förgående år. Det arbetet skedde i samband med löneöversynen.

Målet att andelen kartlagda ärende enligt Addition Servertity
(ASI) ska öka till minst 50 % har uppnåtts. ASI utredningar
har genomförts i alla relevanta ärende.

Tim- och visstidsanställningar har inte minskat utan ökat
något mot föregående år.

Nya vägledningsdokument för myndighetsutövning LSS och
biståndsbedömda insatser inom äldreomsorgen har tagits fram
och en ny metodhandbok för biståndsenhetens handläggare
har färdigställs.

En medarbetarenkät till all personal ska genomföras i början
på 2013. Enkäten kommer att få en ny inriktning där frågeställningarna utgår från kommunens vision, styrande dokument och den upplevda arbetsmiljön.

Arbetet med att erbjuda valfrihet inom omsorgstiden genom
att se över formerna för biståndsbedömning och biståndsbeslut har ännu inte genomförts.

Personalfrågorna har nu lagts till KSAU för att utveckla den
politiska styrningen och uppföljningen av personalpolitiken.
Där ges det god tid till att informera, diskutera och fatta beslut
kring olika personalrelaterade frågor.

Samtliga boendeenheter är registrerade i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert och arbetsmetoden har börjat användas på tre utav fem särskilda boenden.

Arbetet med att erbjuda alla tillsvidareanställda heltidsarbete
fortsätter. Seminarie kring bemanning skedde i oktober för
politiker, tjänstemän och de fackliga organisationerna, för att
få till stånd ett bättre arbete kring denna fråga. Personalavdelningen har fått i uppdrag att utvärdera det rådande avtalet
kring heltid. Redovisning i februari för KSAU.

Ett nytt verksamhetssystem Treserva har införts i äldreomsorg, funktionshinder och kommunal hälso- och sjukvård.
Systemet konfigurerades under våren och utbildningsinsatser
för användare har genomförts under hösten.
Individ- och familjeomsorgen har deltagit i projektet ”Att
stärka barnets rättigheter i svåra vårdnads-och umgängeskon-

Årsredovisning 2012, Ale kommun

15

Verksamhetsmål
Av kommunfullmäktige satta mål som berör nämndernas verksamhet.
Mål 1: Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel
fråga till kommunen?
Utfall 2008

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

75 %

92 %

80 %

90 %

95 %

Procentsats från Kommunen Kvalitet i Korthet. Målet är uppnått.
Mål 2: Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad?
Utfall 2008

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

82,1 %

82 %

83 %

83,5 %

84 %

Förvärvsarbetande i förhållande till befolkning 20-65 år i procent. Observera att utfall 2012 avser mätning gjord för 2011. Senaste tillgängliga uppgiften från
SCB är för 2011 och publicerades 2012-12-11. 2011 var kommunens sysselsättningsgrad 82 % förvärvsarbetande i förhållande till befolkning 20-64 år.
Mål 3: Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?
Utfall 2008

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

142 (160)

241 (272)

140

100

50

Placering. Observera att utfallet för 2012 avser resultatet av mätning gjord 2011. I Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i kommunerna placerade
sig Ale på plats 241 totalt. I delen ”sammanfattande omdömet” på plats 272 vilket är underkänt. Mätningen genomfördes hösten 2011.
Mål 4: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare?
Utfall 2008

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

37,4

27,1

28

27

26

Uppgift från Försäkringskassan.. Målet är uppfyllt.
Mål 5: Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i?
Utfall 2008

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

64

59

68

73

78

Indexvärde från kommunens kvalitet i korthet. Målet för 2012 var 68. Resultatet för 2012, hämtat från SCB: s Medborgarundersökning hösten 2012, är 59.
Målet har alltså inte uppnåtts.
Mål 6: Andelen unga under 25 år med försörjningsstöd ska minska.
Utfall 2009

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

6%

5,2 %

6%

6%

5%

Procent av befolkningen 0-24 år. Målet är uppfyllt.
Mål 7: Fallskador bland äldre ska minska.
Utfall 2009

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

63

61

62

61

60

Antal fallskador per 1 000 invånare 80 år och äldre som medför inläggning på sjukhus, avser genomsnitt för tidsperioden. Källa Socialstyrelsen, Patientregistret.
Utfall 2012 avser senaste mätning 2011. Målet är uppfyllt.
Mål 8: Personer som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service för vissa
funktionshindrade och har en aktuell genomförandeplan, där den enskilde varit delaktig i att utforma denna.
Utfall 2009

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

-

86 %

90 %

91 %

92 %

Målet är ej uppfyllt.
Mål 9: Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning (SoL).
Utfall 2010

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

86 %

68 %

87 %

87 %

88 %

Procent av ungdomar med avslutad utredning. Målet är ej uppfyllt.
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Mål 10: Vilket resultat når eleverna i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?
Utfall 2008

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

87,8 %*

74%

89 %

90 %

91 %

Öppna jämförelser, procent. Uppgift från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, källa Skolverket. Målet är inte uppfyllt. *) Mätningen avser åk 5.
Mål 11: Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?
Utfall 2010

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

90 %

65%

91 %

92 %

93 %

Öppna jämförelser, procent. . Uppgift från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, källa Skolverket. Målet är inte uppfyllt.
Mål 12: Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor i årskurs 9 avseende meritvärde?
Utfall 2008

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

193,5

201,1

198

205

210

Öppna jämförelser 2012, poäng. Faktiskt meritvärde avser vt 2011. Målet för 2012 är uppnått. Meritvärdet för riket var 211.
Mål 13: Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner?
Utfall 2008

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

169

119

145

145

145

Öppna jämförelser, ranking. Målet är uppnått.
Mål 14: Vilket resultat når Ales gymnasieelever vad gäller genomsnittlig betygspoäng?
Utfall 2010

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

13,3

13,9

13,5

13,8

14,2

Öppna jämförelser. Målet är uppnått.
Mål 15: Antal besök på våra bibliotek ska öka.
Utfall 2010

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

108 850

-

110 000

115 000

120 000

Antal besök totalt. Uppgift för 2012 saknas. Utfallet för 2012 har inte kunnat beräknas eftersom ny besöksräknare har införskaffats under hösten för leverans
i början av 2013
Mål 16: Antalet aktiva verksamhetstimmar ska öka inom fritidsverksamheten.
Utfall 2010

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

153 696

151 905

161 381

169 450

177 922

Antalet timmar. Målet är inte uppnått. En förklaring kan vara att kommunen har färre barn nu jämfört med föregående år.
Mål 17: Antalet kulturarrangemang för barn och unga ska öka.
Utfall 2010

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

32

76

34

35

37

Målet är uppnått med råge, mycket tack vare att många av arrangemangen har kunnat genomföras med regionala och statliga bidrag.
Mål 18: Målsättning för antal invånare i kommunen 31/12.
Utfall 2010

Utfall 2012

Mål 2012

Mål 2013

Mål 2014

27 442

27 842

27 942

28 047

28 436

Antal, SCB:s statistik från 2012-12-31. Befolkningsstatistiken reviderades under 2012 till 27 603 personer. Målet har uppnåtts enligt den reviderade planen.
Utfallet visar en ökning med 265 personer hittills under 2012 till 27 842 invånare, vilket är 239 fler än vad befolkningsprognosen för 2012 visar.
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Politiska prioriteringar
I beslutet om Verksamhetsplan 2012-2014 formulerade kommunfullmäktige ett antal prioriteringar. Nedan redovisas under
varje rubrik hur dessa prioriteringar påverkat verksamheten
under 2012.

I Kultur- och fritidsnämndens budget finnas reserverat 50 tkr till
föreningsbidrag till icke – idrottsföreningar.

”Kommunfullmäktige beslutar att inom befintliga ekonomiska
ramar skall”:

Åtta bidragsansökningar ställdes till kultur- och fritidsnämnden. Av dessa fick fyra föreningar ett ekonomiskt stöd 2012
(BRIS, Aktiva Länken Kungälv, Föräldraföreningen mot narkotika, DHB Västra).

I Kommunstyrelsens budget reserveras 500 tkr för genomförande av klimatstrategi med energiplan för Ale kommun.

I Samhällsbyggnadsnämndens budget finnas reserverat 200 tkr
för att påbörja arbetet med inventering av enskilda avlopp.

Under 2012 har det mesta arbetet lagts på att få sektorerna att
ta till sig målen och arbeta in dem i sina egna verksamhetsplaner. Det har bildats en arbetsgrupp som leder målarbetet.

Arbetet med att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp har påbörjats såväl som arbetet i Vimmersjöns tillrinningsområde.

Mycket tid har också lagts på att inventera energiförbrukningen i kommunens fastigheter för att hitta de mest lönsamma
energieffektiviseringarna. Fastighetsskötarna har fått utbildning för att kunna arbeta med åtgärderna. På KSAU den 2
april 2013 kommer det att presenteras ett förslag på resurssatta
åtgärder för mer konkret måluppfyllelse.

I Utbildningsnämndens budget finnas reserverat 2 mkr för att
fördela utifrån sociala faktorer.

I Kommunstyrelsens budget reserveras 400 tkr för att garantera
YEE – projektet samt medel till Ungdomsrådet.

I genomförandet av kostprogrammet har kvalitetssäkring av
matsedlar och framtagning av nya matlagningsmetoder gjorts.
Dietisten har näringsberikat och tagit fram alternativa maträtter. Övriga åtgärder är spridning av informationsmaterial och
informationsmöten.

Vid sidan om elevpengen fördelades totalt 7,5 Mkr till grundskolorna.
I Utbildningsnämndens budget finnas reserverat 300 tkr till
genomförandet av kostprogrammet.

Young Entrepreneurs in New Europe (YEE), genomfördes i
augusti i samarbete med Oxford-Brookes University.
Ungdomsrådet har genomfört val för ny period vid sitt ”påverkanstorg”. Sammantaget har ungdomsrådet haft sju sammanträdestillfällen.
I Kultur- och fritidsnämndens budget finnas medel för helårsdrift av Ale arena.

Ale Arena har varit i stort sett fullbokad hela hösten. Arenan
kunde öppnas redan i september genom ett samarbetsavtal
med Kungälvs kommun och Göteborgs stad. Arbete med
energibesparande åtgärder på anläggningen pågår.
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Kvalitet och resultat
Mål- och resultatstyrning i hela organisationen
Arbetet med att utveckla mål- och resultatstyrningen/uppföljningen har påbörjats i såväl organisationen som
politiken. Arbetet med framtagande av kvalitetsfaktorer med
indikatorer för sektorernas basverksamheter pågår i organisationen. Kopplat till projektet pågår införandet av styr- och
ledningssystemet Stratsys. I Stratsys har hittills nämndplanerna
med budget 2013 lagts in, liksom årsredovisningen för 2012.
Nästa steg är att påbörja arbetet med struktur för uppföljning
av kvalitet och ekonomi under 2013, där också arbetet med
kvalitetsfaktorer med indikatorer kommer att ingå för uppföljning av kommunens basverksamheter.
Kommunen medverkar i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) projekt ”Nätverk för resultat” och två medarbetare går
i anslutning till projektet SKL:s ”Utbildning för resultatstyrning”.

Ales kvalitetstrappa
Samtliga enheter inom sektor UKF fortsätter med de olika
stegen i kvalitetstrappan. Sektor SB har under slutet av 2012
genomfört nulägesanalyser på verksamhets- och enhetsnivå
för fortsatt planering av verksamhetsutvecklingen. Analyserna
visar att verksamheterna har kommit olika långt i arbetet med
kvalitetstrappan och därmed har olika utgångsläge för det
fortsatta arbetet. Sektor ATO bedriver förbättringsarbete i
enlighet med kvalitetstrappan. Inom sektor kommunstyrelsen
(KS) har arbetet med kvalitetstrappan inte varit högprioriterat.

Goda exempel på verksamhetsutveckling i sektorerna

Kommunövergripande undersökningar

Sektor KS har tagit fram arbetsmaterial för implementering av
Visionens uppdrag. Processerna kring investeringar och exploateringar har förtydligats inför politiska beslut. Utvecklingsarbetet med införande av ”papperslös politik” har fortsatt.
En ny digital arbetsplats har ersatt intranätet och en ny teknikplattform som ska stödja möjligheten att publicera öppna
E-tjänster finns framtagen.

Kommunen har medverkat i Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK) och via Statistiska Centralbyrån genomfört en medborgarundersökning. Inom ramen för KKiK har också en
servicemätning via telefon och e-post avseende tillgänglighet
och bemötande skett. Servicemätningen avseende tillgänglighet via telefoni visade att resultatet försämrats kraftigt från
2011 års undersökning. Det innebär att detta är ett högprioriterat område att förbättra. Däremot har såväl informationen
som intresset och engagemanget när man får svar ökat och
ligger nu betydligt högre än genomsnittet av de undersökta
kommunerna. Även vårt bemötande vid svar har förbättrats
och här ligger Ale högre än genomsnittet.

Sektor UKF startade under hösten ett utvecklingsarbete för
att kvalitetssäkra skolors och förskolors verksamheter, intern
verksamhetsutveckling (IVU). Målsättningen är att, förutom
att förstärka det systematiska kvalitetsarbetet, öka förståelsen
och medvetenheten om varandras verksamheter och ge underlag för planering av fortsatta utvecklingsinsatser.

Medborgarundersökningen, som omfattar tre delar, NöjdRegion-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och
Nöjd-Inflytande-Index (NII) ger ungefär samma resultat som
i den som genomfördes våren 2010. Resultatet redovisas som
betygindex, mellan 0 -100, där gränsen för ”nöjd” går vid 55
och där 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. Betygindex
under 40 klassas som ”inte godkänt”. SCB: s slutsatser är att
inom NRI (betygsindex 59) bör bostäder och kommersiellt
utbud prioriteras och inom NMI (betygsindex 52) främst stöd
för utsatta personer, miljöarbetet och grundskolan. Betygsindex för NII är 40, där framför allt påverkan och information
ses som faktorer som bör prioriteras.

Sektor SB arbetar systematiskt med bemötandefrågorna. För
att ytterligare förbättra bemötandet till medborgare och företag har verksamhet Miljö genomgått MI-utbildning (motiverande samtal) och fler bemötandekurser är inplanerade.
Inom sektor ATO har processkartläggningar genomförts
inom flera områden, t ex LEAN värdeflödesanalys inom
äldreomsorgen, och vid förstudie och upphandling av nytt
verksamhetssystem genomfördes processkartläggningar över
handläggnings- och genomförandeprocesserna inom berörda
verksamheter. Sektorns ledningsgrupp har tillsammans med
stödfunktioner utbildats i att utveckla verksamhetens förmåga
och möjligheter att leda och styra mot resultat med moderna
kvalitetsmetoder (Leda för resultat).

Resultaten av undersökningarna är nu föremål för analys, som
ska leda till förslag till handlingsplaner med förbättringsåtgärder för politisk prioritering.

Inom Individ- och familjeomsorgen pågår löpande kvalitetssäkring som innefattar ökad rättsäkerhet för den enskilde i all
myndighetsutövning genom att ASI ska användas i möjligaste
mån inom Vuxenenheten. BBiC används i samtliga utredningar inom Familjehemsenhet samt mottagning- och utredningsenhet. Kvalitetshandböcker har arbetats fram för tre av sju
enheter som ett led i utvecklingen av ett kvalitetsledningssystem för verksamheten.

Synpunktshantering
Arbetet med synpunktshanteringen pågår enligt gällande riktlinjer inom tre av sektorerna. Sektor utbildning, kultur och
fritid (UKF) har rutiner för hanteringen ända ut på enhetsnivå. Inom sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg
(ATO) tas synpunkter och avvikelser regelbundet upp på
arbetsplatsträffar som en del i verksamhetens förbättringsarbete. Sektor samhällsbyggnad (SB) har tagit fram en rutin för
en systematisk hantering och kvalitetssäkring av synpunkter.

Årsredovisning 2012, Ale kommun

Rutinen kommer att börja tillämpas fullt ut när handläggare
har genomgått utbildning i systemet för synpunktshantering,
vilket sker i januari 2013. Sammanställning av inkomna synpunkter och svar i synpunktshanteringen för 2012 pågår.
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Kommunens förvaltningsberättelse
Sammanfattning

talsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2007 och 2008. I övrigt förklaras resultatet
av något förbättrade skatteintäkter, låga finansiella nettokostnader och lägre kostnader för kollektivtrafiken. Härtill kommer fortsatt sänkta avgifter för avtalsförsäkringarna och lägre
arbetsgivaravgifter för unga och äldre.

Årets resultat är 40 Mkr och är lägre än föregående års resultat
på 47,6 Mkr. Årets budgeterade resultat är 6 Mkr. 2012 års
bokslut visar således ett resultat som är 34 Mkr bättre än
budget, varav 24 Mkr avser återbetalningen av 2007/2008 års
premier från AFA. I årets resultat finns realisationsvinster från
exploateringsfastigheter 1,2 Mkr. Skatteintäkter och utjämning
ger en positiv avvikelse mot budget på 4 Mkr. Även i år är
kommunens finansiella nettokostnader låga och ger en budgetavvikelse på drygt 7 Mkr, främst beroende på en låg räntenivå och att upplåningen begränsats på grund av att inte hela
investeringsutrymmet nyttjats. De finansiella intäkterna har
påverkats genom höjningen av borgensavgiften från AB Alebyggen. Nettokostnadsandelen uppgår till 97 procent.
Enligt lagstadgade redovisningsprinciper bokförs inte hela
pensionsskulden. Pensionsförmåner intjänade före 1998 visas
endast som ansvarsförbindelse och påverkar ej resultat och
eget kapital. Ökningen av denna, ej bokförda pensionsskuld,
har nu kulminerat och skulden uppgår till 600 Mkr. Ansvarsförbindelsen ryms fortfarande i kommunens egna kapital som
nu uppgår till 702,4 Mkr.
Årets nettoinvesteringar blev 150,8 Mkr, vilket är 47,4 Mkr
lägre än det beviljade investeringsutrymmet men den högsta
investeringsnivån i Ales historia. Tidsmässig förskjutning av
vissa projekt är förklaringen till att inte hela investeringsutrymmet använts under året. Avskrivningarna och årets resultat
har gjort att målet om en självfinansieringsgrad på minst 50 %
för investeringarna har uppnåtts.

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 på 40,0 Mkr med avdrag på cirka
1,4 Mkr i realisationsvinster ger ett resultat på 38,6 Mkr som
med god marginal uppfyller balanskravet.

Kommunens långfristiga låneskuld har under året ökat med
14 Mkr och uppgår nu till 120 Mkr.

Kommunens budget

Skatteintäkter bättre än budgeterat

I den av fullmäktige antagna budgeten för år 2012 sattes årets
resultat till 10 Mkr. Inför 2012 gjordes en skatteväxling mellan
kommunerna och Västra Götalands region på grund av överflyttningen av kollektivtrafiken. I Verksamhetsplan 2012-2014
kunde inte de ekonomiska konsekvenserna fullt ut beskrivas
eftersom både skattesats och kostnadsutjämningen påverkades
av detta beslut. I samband med uppföljningsrapport 1/2012
redovisades vilka budgetmässiga förändringar som blev följden av skatteväxlingen. Årsredovisningen baseras därför på
den budget som fastställdes efter skatteväxlingen. I budgetbeslutet låg medel för löneavtal 2012 under kommunstyrelsen
och dessa har under året fördelats ut till nämnderna efter hur
löneavtalet har utfallit.

Skatteintäkterna i bokslutet baseras på SKL:s prognos 12:71.
Den kommunala fastighetsavgiften har baserats på prognosen
för 2012 i SKL:s cirkulär 12:75. Skatteintäkter och generella
statsbidrag inklusive fastighetsavgiften uppgår till 1 323,8 Mkr
vilket är 4 Mkr bättre än vad som beräknades i budget 2012. I
förhållande till föregående år är det en ökning på 27,8 Mkr
(35,5 Mkr), vilket motsvarar 2,1 % (2,8 %). Jämförelsen påverkas av skatteväxlingen till regionen för kollektivtrafiken på
43 öre. Om man räknar om 2011 med den skattesats som
gäller efter skatteväxlingen (21,87) har skatteintäkterna ökat
med 4,1 %. Beloppen inom parentes avser förhållandena i
föregående års bokslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, KF§148, överföra
4 Mkr från årets resultat till kultur- och fritidsnämnden att
användas till investeringsbidrag för föreningar. Därmed har
det budgeterade resultatet sänkts till 6 Mkr för år 2012.

Arbetsgivaravgifter
Även 2012 har AFA:s styrelse beslutat att det inte ska erläggas
premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring. De faktiska arbetsgivaravgifterna uppgår
därmed för 2012 till 38,46 %. Det interna PO-pålägget har
varit 39,2 % under året men mellanskillnaden kan inte finansiera de ökande kostnaderna för pensioner. Därför är det viktigt
att budgeten för pensionsutbetalningar bevaras. För unga och
äldre personer gäller specialregler, vilket innebär att ett överskott genereras mot det generella PO-påslaget.

Årets resultat bättre än budget
Årets resultat 40,0 Mkr är 34,0 Mkr bättre än det budgeterade
resultatet. 2011 års resultat uppgick till 47,6 Mkr. Kommunens
bättre resultat i förhållande till budget kan till största delen
tillskrivas återbetalningen på 23,9 Mkr av premierna för Av-
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Fortsatt låga finansiella nettokostnader
Enligt verksamhetsplan får låneskulden vid årsskiftet 2012/13
högst uppgå till 250 Mkr. Den långfristiga låneskulden har
under 2012 ökat med 14 Mkr och uppgår nu till 120 Mkr.
Lånen är tagna hos Kommuninvest i Sverige AB och Swedbank. Den genomsnittliga räntekostnaden för lånen har under
året varit 3,1 % (3,3 %) och den genomsnittliga årslåneskulden
uppgår till 103,2 Mkr.
Årets finansiella kostnader, räntekostnader på upptagna lån
och ränta på pensionsskulden uppgår till 6,4 Mkr. Det är
3,6 Mkr lägre än föregående år. Räntekostnaderna på de externa lånen har ökat med 0,6 Mkr. Minskningen ligger på
räntan på pensionsskulden där kostnaderna 2011 var mycket
höga på grund av sänkningen av diskonteringsräntan.
De finansiella intäkterna uppgår till 4,8 Mkr (4,7 Mkr). De
finansiella intäkterna består av ränta på likviditet och borgensavgift från AB Alebyggen.

Nettokostnaderna ökade med drygt 5 procent
Med nettokostnader menas samtliga driftkostnader efter avdrag för avgifter och ersättningar samt specialdestinerade
statsbidrag. Årets nettokostnader, efter justering för interna
kapitalkostnader och avskrivningar, uppgår till 1 306,1 Mkr,
vilket är en ökning med 63,1 Mkr eller 5,1 %. Motsvarande
siffror 2011 var 47,4 Mkr och 4,0 %. Det har således skett en
nettokostnadsökning som är betydligt högre än utvecklingen
av skatteintäkterna. AFA-medlen ingår inte i jämförelsen.

Pensionskostnader
Pensionsutbetalningarna ökar nu för varje år och består till
största delen av utbetalningar som finns i ansvarsförbindelsen
för pensioner intjänade före 1998. Framöver ökar emellertid
utbetalningarna även från tiden efter 1998 och även den avgiftsbestämda ålderspensionen. Premierna till SPP har ännu
inte helt samordnats enligt det nya avtalet vilket medför att
premierna till SPP kan fortsätta att ligga på en hög nivå de
kommande åren, trots att inte några ytterligare personer
kommer att försäkras via detta system.

Verksamhetens intäkter uppgår till 318,2 Mkr exkl. AFAmedlen. Det är en minskning med 1,1 % från år 2011. Erhållna bidrag från staten för marksanering svarar för en mycket stor del av verksamhetens intäkter, 47,4 Mkr 2012 48,5 Mkr
2011, 71,6 Mkr år 2010, 66,0 Mkr år 2009 och 5,3 Mkr år
2008. De totala intäkterna från taxor, avgifter och ersättningar
är i stort sett på samma nivå som 2011. Försäljning av exploateringsfastigheter uppgår till 1,2 Mkr.

Pensionsskulden

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar har ökat till
1 563,5 Mkr från 1 511,2 Mkr år 2011, vilket motsvarar 3,5 %.
Personalkostnaderna har ökat med 2,5 %. Inom personalkostnader redovisas även kostnader för pensionsutbetalningar
och pensionsskuldsökning, dock ej de finansiella kostnaderna
för pensionsskulden 3,2 Mkr (7,4 Mkr). Köp av verksamhet
såsom ersättningarna för skola till andra kommuner och friskolor samt köpt vård och boende har ökat med drygt 15 Mkr.
Kostnader för konsulttjänster har ökat med 3,5 Mkr och fastighetsskötsel med 2,7 Mkr. Under bidrag och transfereringar
har kollektivtrafik och färdtjänst minskat med 10,8 Mkr. Förklaringen till detta är överföringen av kollektivtrafiken till
VGR. Bidrag till föreningar/stiftelser har ökat med 3,2 Mkr.

Pensionsskuldberäkningarna har baserats på uppgifter från
KPA enligt pensionsavtalet KAP-KL. Beräkningarna har
gjorts enligt den rekommenderade modellen RIPS med antaganden om livslängd och ränta.
Ansvarsförbindelsen för pensionsförmåner intjänade före
1998 har i år minskat med 1,7 Mkr. Pensionsutbetalningar
under året har minskat skulden med 27,5 Mkr. Enligt prognosen kan man utläsa att kulmen verkar nås under 2012 och att
pensionsutbetalningarna från de förmåner som finns i ansvarsförbindelsen sakta krymper denna. Ansvarsförbindelsen
har ej resultatförts, vilket är i enlighet med gällande redovisningsprinciper.

Avskrivningarna har ökat med 7,4 Mkr vilket är en tydlig
konsekvens av den ökande investeringsvolymen.

Avsättningen för pensionsskulden, intjänad efter 1998, har
ökat med 4,1 Mkr år 2012. I pensionsskuldberäkning ingår
även förtroendevalda.

Nettokostnadsandelen 97,0 %

Årets avsättningar inklusive löneskatt framgår av noterna till
balansräkningen och kan jämföras med föregående år.

Förhållandet mellan nettokostnaderna inklusive finansnettot
och skatteintäkter/generella statsbidrag visar hur stor del av
skatteintäkter/generella statsbidrag som åtgår för att täcka den
löpande driften. Årets nettokostnadsandel blev 97,0 % vilket
är något högre än föregående års 96,3 %. Om återbetalningen
från AFA på 23,9 Mkr exkluderas ligger nettokostnadsandelen
på 98,8 %.
Årsredovisning 2012, Ale kommun

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 kommunen har inte gjort några finansiella placeringar avseende pensionsmedel utan använder istället avsatta
medel för att minska/hålla nere den externa låneskulden.
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Avsättning till deponi

Betalningsberedskapen på kort och lång sikt

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

Likvida medel på koncernkontot mm uppgick vid årsskiftet till
109,8 Mkr, vilket är 5,7 Mkr bättre än föregående år. Av likviditeten avser 29 Mkr kommunens bolag. Kommunen och dess
bolag har en checkräkningslimit på 30 Mkr vilken ej behövt
nyttjas.
Kassalikviditeten, omsättningstillgångar, exklusive exploateringsfastigheter, i relation till korta skulder, uppgår till 81,0 %
och är något sämre än föregående års 91,1 %. Även soliditeten, som mäts genom att ställa eget kapital i relation till totala
tillgångar har försämrats något till 58,0 % mot föregående års
59,6 %. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner
är kommunens soliditet 8,5 % mot förra årets 5,5 %.

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

Rekordhöga investeringar trots några förseningar
Årets beviljade investeringsvolym, inklusive ombudgeteringar
från 2011 är 198,3 Mkr. Nettoinvesteringarna under året uppgick till 150,8 Mkr. Större investeringar under året har skett i
Bohus förskola, lokalväg och bussterminal i Älvängen, inredning till nytt äldreboende i Nödinge, konstgräsplaner, datorer
till grundskolan, IT-investeringar, VA-investeringar, fordonsbyten inom renhållning, energibesparingsåtgärder, säkra ridvägar mm. Beträffande resecentret i Älvängen har Ale kommun
byggt bussterminalen och pendelparkeringarna medan Västtrafik har byggt byggnaden. Det kommer att ske en reglering
av finansieringen från Trafikverket via Västtrafik eftersom en
reviderad bidragsansökan har accepterats. Bidragets storlek är
50 % av godkända kostnader och beräknas kunna betalas ut år
2014.

Nya krav från GRYAAB kommer med stor sannolikhet innebära att en reningsanläggning för lakvatten måste byggas på
Sörmossen. Det är i dagsläget omöjligt att veta hur stor denna
kostnad blir, då det inte nu är klart vilka krav som kommer att
ställas på en sådan anläggning och vilken reningsmetodik som
kommer att krävas. Det kan variera från en enklare reningsanläggning för 2–3 Mkr till en mer avancerad anläggning för
minst 15–20 Mkr. I 2009 års bokslut avsattes därför ytterligare
9,1 Mkr som till stor del kom från ersättning från BanaVäg i
Väst projektet för lämnade massor. Under 2010 uppgick överskottet för ersättning för lämnade massor till 7,9 Mkr och
under 2011 0,6 Mkr. Även dessa har reserverats för kommande kostnader för byggande av en anläggning för lakvattenrening. I årets bokslut avsätts 0,3 Mkr av erhållna intäkter för
massor och renhållningens överskott från entreprenadverksamhet. Härmed har sammanlagt 31,6 Mkr avsatts för avslutningskostnader för Sörmossens avfallsupplag, varvid 19,4 Mkr
har förbrukats. Det återstår ca 10 000 m2 att täcka utav totalt
70 000 m2. En förstudie har inletts med konsultstöd för att
hitta rätt metodik för framtida lakvattenhantering.

Förvärvet av fastigheten Utby 1:70 i centrala Älvängen har
nedskrivits enligt beslut i KF 2012-08-27 KF§111.
I förhållande till budget finns de största försenade projekten
inom skolor och förskolor, drygt 15 Mkr, affärsverksamheten,
drygt 8 Mkr, och park, gatu och vägar mm, cirka 10 Mkr. För
de investeringar som senarelagts finns önskemål om att dessa
investeringsanslag ska överföras till 2013. Samhällsbyggnadsnämnden aviserar dock att det måste ske en uppbromsning av
investeringarna eftersom de ökade kapitalkostnaderna inte
kommer att kunna hanteras inom driftbudgeten.

Ett positivt resultat ökar det egna kapitalet

Mkr

Nettoinvesteringar
150,8
160
140
121,9
115,4
113,7
120
100
70,1
80
63,2 67
54,8
54,1
50,9
60
44,1
35,5
40
20
0

Årets resultat på 40,0 Mkr ökar det egna kapitalet till
702,4 Mkr. Detta bör ställas i relation till att ansvarsförbindelsen avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 uppgår
till 600,1 Mkr. Ansvarsförbindelsen kan nu för tredje året i rad
rymmas inom balansräkningen.

Exploateringsfastigheter
Det bokförda värdet avseende exploateringar har ökat från
43,6 Mkr till 47,7 Mkr och samtidigt har 1,2 Mkr av intäkter
från exploateringsområden resultatförts 2012. BanaVäg i Västprojektet är inte slutredovisat och redovisas med ett positivt
saldo på 4,2 Mkr.

Årsredovisning 2012, Ale kommun
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Förorenad mark
5. Soliditeten i budget 2012 är 54,6 %. Soliditeten har
under året minskat med 1,6 % enheter och uppgår
nu till 58,0 %. Även inklusive ansvarsförbindelsen
för ej bokförd pensionsskuld är soliditeten positiv,
8,5 %.

Slutrapport för Surte glasbruk är godkänd av länsstyrelsen och
Bohus varvs slutrapport lämnades in till länsstyrelsen i december.
Saneringen av området Surte 2:38 (före detta Tidermans utfyllnadsområde) pågår som planerat. Urschaktning av de förorenade massorna avslutades i december. Området är därmed
färdigsanerat och kvarstående arbeten, färdigställande av
våtmark i sydväst, viss asfaltering, avetablering samt efterkontroll av miljöarbetet kommer att slutföras under första halvåret 2013. Då är hela saneringsprojektet genomfört. Saneringsprojekten utförs med till största delen statliga medel,
sammanlagt ca 266 Mkr, varav kommunens egen insats är
cirka 10 Mkr.

Kommunens ekonomiska utveckling under 2012 lägger väl
inom de ramar som sattes i budget 2012. Men det bör ändå
uppmärksammas att kommunens låneskuld ökat och soliditet
försämrats under de två senaste åren. Den låga nettokostnadsandelen förklaras av externt tillskjutna intäkter (AFA-medel).
Exklusive dessa är nettokostnadsandelen 98,8 % vilket på sikt
är för högt för en långsiktig balans i ekonomin med de stora
investeringsvolymer som planeras. Kommunens lån har på
grund av det nuvarande låga ränteläget huvudsakligen tagits
med bunden ränta.

Social investeringsfond
I 2011 års bokslut reserverades 10 Mkr av det årets resultat till
en social investeringsfond. Under 2012 har tre projekt pågått;
Luftslottet (90 tkr), Mötesplats yngre (175 tkr) och Fotosyntes
(190 tkr). Dessa belopp kommer att avräknas mot reserveringen i det egna kapitalet.

Kommunen har stora borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden är stora och aktuell skuld
uppgår vid årsskiftet till 639,7 Mkr. I förhållande till föregående årsskifte är det en minskning med 18,8 Mkr. Kommunens åtagande gentemot AB Alebyggen är det största och
uppgår till 636,6 Mkr. Generell borgen till AB Alebyggen är
beviljad upp till 724 Mkr år 2012.

Avstämning av ekonomiska mål

God ekonomisk hushållning

Ale kommun har i budget 2012 inte några direkt uttalade
ekonomiska mål, men från beslut och budgethandling kan
ändå följande avstämning göras:

Balanskravet är ett minimikrav och kravet i kommunallagen
på god ekonomisk hushållning sträcker sig längre. Det är inte
bara det ekonomiska resultatet i resultaträkningen som ska
uppfyllas utan värdet på kommunens tillgångar ska bevaras,
resursinsatser i förhållande till utförda prestationer ska mätas
och kvaliteten på verksamheten värderas. Nämndernas ekonomiska resultat ställt i förhållande till verksamhetsmåtten ger
följande aspekter på begreppet god ekonomisk hushållning:

1. Nettokostnadsandelen ska över tiden inte överstiga 98 % men i budget 2012 uppgår den till
99,5 %. Årets nettokostnadsandel är 97,0 %.
2. Investeringarna ska ha en självfinansieringsgrad
på minst 50 %. Årets nettoinvesteringar uppgick till
150,8 Mkr och ryms inom årets avskrivningar på
60,8 Mkr och årets resultat på 40,0 Mkr.

Utbildningsnämndens verksamhet har fokuserat på resultat
och ökad måluppfyllelse. Satsningen på en dator till varje elev
och läsplattor till förskolan har under året genomförts. Metoder för att utveckla och stimulera lärprocesserna i matematik,
natur, teknik, litteratur och estetiska ämnen har genomförts.
Av de mål som kommunfullmäktige satt för skolans verksamhet 2012 är tre av kunskapsmålen uppfyllda; meritvärdet i
årskurs 9, grundskolans effektivitet i förhållande till andra
kommuner och Ales gymnasieelevers genomsnittliga betygspoäng. För de två målen angående resultaten i de nationella proven i årskurs 3 och 6 finns ännu inget redovisat resultat. Nämndens ekonomiska resultat är negativt och trots åtgärder för anpassning till förändrade barn- och elevtal har
framförallt små enheter svårt att få en effektiv organisation.
Gymnasiet har ännu inte klarat att anpassa organisationen till
budgeten. Interkommunala kostnader är en stor post som
fortsätter att öka. Det måste noteras att endast ca en fjärdedel
av Ales gymnasieelever väljer Ale gymnasium.

3. Kommunens låneskuld får under 2012 uppgå till
högst 250 Mkr. Låneskulden har under året ökat
med 14 Mkr och uppgår nu till 120 Mkr. Återbetalningen av premierna från AFA på 23,9 Mkr samt att
inte hela investeringsutrymmet ianspråktagits har begränsat behovet av upplåning. Kommunens totala
skulder och avsättningar inklusive ej bokförd pensionsskuld uppgår till 1 108 Mkr och har under året
ökat med 57,3 Mkr.
4. Av kommunens lånestock ska 60 % ha en längre
räntebindningstid än 6 månader. Av kommunens
låneskuld på 120 Mkr har 25 Mkr rörlig ränta och lånet kan sägas upp på 60 dagar. Vid årsskiftet hade
således 95 Mkr, 79,2 % av kommunens lånestock, en
räntebindningstid längre än 6 månader.
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Kultur- och fritidsnämnden har ett positivt ekonomiskt
resultat. Samtliga områden har utvecklats positivt och utbudet
har anpassats till dagens behov. Tre konstgräsplaner har färdigställts. Ale Arena har gått bättre än budget bland annat
beroende på ett samarbetsavtal med Kungälv och Göteborg
om försäsongstiden. Antalet arrangemang på biblioteken och
inom kulturverksamheten har ökat stort. Utvecklingen med
ökat inflytande och delaktighet fortsätter såväl inom kulturskolan som i fritidsverksamheten. Ett exempel på detta är den
nya dansinriktningen som startade under hösten och ”Öppen
timma” där ungdomar får hjälp av lärare att genomföra sina
idéer. Tyvärr har deltagandet inom Kulturskolan minskat
något, eventuellt beroende på att undervisningstiden ändrats
från skoltid till eftermiddagstid. Av de tre mål som kommunfullmäktige satt för nämndens verksamhet 2012 är det endast
målet angående kulturarrangemang som redovisats uppfyllt.
Antalet verksamhetstimmar inom fritidsverksamheten har inte
uppnåtts och antalet besök i biblioteken har inte räknats.

har genomförts. En hög arbetsbelastning har legat på områdena miljö, bostadsanpassning och färdtjänst med ambitionsnivån att sänka handläggningstiden gentemot kunderna. På
plansidan är antalet beslutade bygglov tydligt under budget.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden visar ett ekonomiskt underskott. Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat att nämnden tillåts göra ett budgetöverskridande på 5 Mkr.
Samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde uppvisar underskott till budget. Inom äldreomsorgen råder en obalans mellan brukarnas efterfrågan och den egna verksamhetens utbud av särskilt boende, korttidsplatser och hemtjänst.
Låg beläggning på särskilda boendena, brist på korttidsplatser
och hemtjänsttimmar som inte minskat i takt med budget.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för 2012 kan inte
direkt tillskrivas samhällsbyggnadsnämnden, men nämndens
verksamhet har mycket stor betydelse för befolkningsutvecklingen, medborgarnas upplevelse av bemötande och om kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i. Även företagarnas omdöme om företagsklimatet påverkas av hur nämnden
utför sin verksamhet.

Omfattande VA-arbeten har genomförts under året för att
säkra Alebornas vattenförsörjning och för att göra VA-nätet
mer robust mot miljöpåverkan. Renhållningsverksamheten har
löpt på enligt planerna och mängden avfall till förbränning
och matavfall har sammantaget minskat i förhållande till 2011.
De senaste sex åren har arbetet med BViV varit i stort fokus
för många inom nämndens verksamhetsområden. Kommunens investeringsvolym har också de senaste åren legat på en
hög nivå. Verksamheten har bedrivits inom beslutad budgetram och de överskott som utgörs av outnyttjade kapitalkostnader som uppstått på grund av försenade investeringar
har enligt beslut i kommunfullmäktige fått nyttjas till verksamhetens behov.

Kommunstyrelsen har styrnings- och uppsiktsansvar över
övriga nämnders och bolagets verksamheter. Kommunstyrelsen har från och med 2011 ansvar för kommunens fastighetsfrågor och den operativa räddningstjänsten samt upphandlingsverksamheten. Det strategiska och operativa ansvaret
inom främst administration/information, ekonomi, IT och
personal, liksom näringslivs- och exploateringsverksamhet,
strategiskt miljöarbete och översiktsplanering finns också
inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Funktionshinderverksamheten har haft övertalighet bland
personalen då ärenden upphört. Verksamheten arbetar med
att sänka kostnaderna och antalet köpta platser. Ett nytt boende på vån 3 Fridhem har startats och två nya boendeplatser
har öppnats i Skepplanda.
Individ- och familjeomsorg brottas fortsatt med höga kostnader för institutionsdygn barn och vuxna medan försörjningsstödet minskat något jämfört med 2011.

Sektor kommunstyrelsen fick 2011 ett kraftigt minskat kommunbidrag och genomförde ett omställningsarbete, vilket
medförde att sektorn inte kunde svara upp mot den politiska
övergripande inriktningen om ökad tillgänglighet och service
till Aleborna via bland annat Medborgarkontoret och information på hemsidan. Under 2012 har kommunstyrelsen återfått
dessa resurser och det har gjorts en kraftig förstärkning av
strategiska tjänster såsom näringslivschef, kommunikationschef, controller, ledningsstöd mm. Arbetet har nu fokuserats
på att implementera Vision 2025 och att göra Ale kommun till
en attraktiv plats att leva och verka på. För att möjliggöra
målet på en befolkningstillväxt med 1,5 – 2 % per år pågår ett
aktivt arbete med exploatering av nya bostadsområden och
verksamhetsområden. Inom näringslivsverksamheten har ett
näringslivsråd startats och ett stort antal företagsbesök gjorts, i
syfte att förbättra företagsklimatet för hållbar tillväxt. ITenheten har genom omfattande insatser, stöttat verksamhetens utveckling inte minst skolsatsningen ”en-till en” dator till
varje elev i grundskola och gymnasium. Kommunens ekonomiska utveckling har följts med godtagbara ekonomiska nyckeltal även för 2012. Ett arbete för att införa resultatstyrning
har startat. Förutsättningarna för ett strategiskt personalarbete
har stärkts genom nyrekrytering och omstrukturering av HRavdelningen. Mätningarna under året av näringslivsklimatet
och värden i KKiK tyder på att ovanstående insatser börjar ge
resultat.

Generellt för ovanstående tre verksamhetsområden är att
rapporterade verksamhetsmått inte medger en analys av verksamhetens utveckling och kostnadsnivå. Revisionen har vid
tidigare granskningar av verksamheten påtalat behovet av att
resursutnyttjandet ställs i relation till resultatet för individen.
Av de sex mål som kommunfullmäktige satt som berör
nämndens verksamhet 2012 är det tre som uppnåtts. Dessa
mål avser ohälsotalet, unga med försörjningsstöd och fallskador bland äldre. Sysselsättningsgraden ligger något under
målet. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter
avslutad insats/utredning ligger mycket lågt, 68 % jämfört
med målet 87 %. Det är också en kraftig försämring i förhållande till mätningen 2010 då andelen var 86 %. Målet att 90 %
av de personer som beviljats insatts enligt SoL/LSS ska ha
varit delaktiga i att utforma sin genomförandeplan har heller
inte uppnåtts.
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar ett ekonomiskt resultat
något bättre än budget. Det förklaras till största delen av att
förbättrade faktureringsrutiner medfört att eftersläpningen av
debiterade planavgifter har rättats upp. Personalsituationen
har under året varit ansträngd vilket lett till att stora ekonomiska resurser har fått läggas på konsultstöd. Detta har varit
ett kostsamt alternativ men nödvändig för att driva verksamheten under året. Omfattande åtgärder inom teknikområdet
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Ale kommun som helhet lägger i sin vision stor vikt vid en
god ekonomisk hushållning. Önskemål finns att kommunen
ska expandera och dra nytta av den förändrade infrastruktur
som väg- och järnvägsbygget för med sig. Ekonomin baseras
på att kommunen ska klara en kommande tillväxt och att
nämnderna förändrar och anpassar sin verksamhet efter de
behov som såväl nuvarande som kommande medborgare
kommer att ställa. Kommunen ska ha bra kvalitet på sina
tjänster till invånarna samt vara attraktiv för näringsliv, turister
och som arbetsgivare för kommunens anställda. Det sammanfattande omdömet blir att 2012 års verksamhet bedrivits med
denna inriktning men att resultat och attraktivitet för invånarna måste förbättras för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Den streckade cirkeln är genomsnittet för samtliga ingående
kommuner medan den heldragna cirkeln visar värden för Ale
kommun. Ale försämrade under perioden poängen i den
finansiella profilen för två av fyra perspektiv. Det var kontroll
och långsiktig handlingsberedskap. Poängen för de två återstående perspektiven riskförhållande och kortsiktig handlingsberedskap förblev oförändrade. Förklaringen till denna utveckling var att poängen för nyckeltalet skattefinansieringsgraden av investeringarna minskade medan övriga nyckeltal
förblev oförändrade under perioden.
Ales finansiella utveckling har under den studerade treårsperioden resulterat i en något försämrad finansiell profil. Detta
innebär att utifrån profilen, jämfört med snittet i länet, hade
Ale vid utgången av 2011 ett något svagare finansiellt utgångsläge jämfört med 2009.

Personal

Kommunen hade 2011 en profil som var starkare än genomsnittet utifrån perspektiven kontroll och kortsiktig handlingsberedskap, i nivå med genomsnittet för långsiktig handlingsberedskap och slutligen sämre än genomsnittet utifrån perspektivet riskförhållande.

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

Verksamhetsmått
Verksamhetsmåtten har kommenterats i avsnittet god ekonomisk hushållning och utvecklingen av måtten framgår under
respektive nämnd.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Ale kommun 2011
redovisar en finansiell profil som är relativt genomsnittlig.
Dock har kommunen under de senaste åren haft ett starkare
kontrollperspektiv än genomsnittet i länen.

Miljö

Kfi:s avslutande kommentarer angående Ale kommun är
följande: ”Ale uppvisade en något förbättrad resultatnivå
under perioden. Kommunens resultat låg 2011 på en sådan
nivå att det kan anses uppfylla grundläggande krav på god
ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv. Ale
bör behålla denna nivå för att under de kommande åren
kunna stärka sin soliditet.”

Miljöredovisning lämnas i särskilt avsnitt i årsredovisningen.

Finansiell utveckling
KommunForskning 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 2009–2011. 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 finansiella profil i form av ett så
kallat spindeldiagram som används för att beskriva kommunens finansiella ställning, innehåller åtta olika nyckeltal och
fyra viktiga finansiella perspektiv.

Bokslutet för år 2012 har till viss del förändrat Ale kommuns
finansiella situation. Årets resultat på 40,0 Mkr ökar det egna
kapitalet. Kommunens ansvarsförbindelse för pensioner intjänade för 1998 har i år minskat något, 1,7 Mkr. Detta innebär
att kommunens soliditet inkl. ansvarsförbindelsen nu förbättrats från 5,5 % till 8,5 %. Årets investeringar har inte fullt ut
kunnat rymmas inom avskrivningsunderlaget och resultatet,
vilket ökat behovet av likviditet.
Kommunens borgensåtaganden vid årsskiftet har minskat
med 18,8 Mkr i förhållande till föregående år men är fortfarande högt.

Ale 2011

När det gäller budgetföljsamhet har det vid den samlade nivån
verksamhetens nettokostnader (exkl. AFA-medlen) varit en
budgetavvikelse 2012 på 0,1 %, vilket är mycket bra.
2012 har skattesatsen varit 21,87 kr och detta är i jämförelse
med GR-kommunerna bland de högsta.
Eftersom den finansiella profilen ställs i relation till de övriga
jämförda kommunerna är det svårt att se hur Ales poäng
kommer att utveckla sig, men i den egna utvecklingen har Ale
2012 trots ett bra ekonomiskt resultat något försämrat en del
av sina finansiella tal.
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Fler Alebor än prognos

Oron på finansmarknaden och lågkonjunkturen har medfört
att det skett en uppbromsning av den förväntade expansionen. Betydande investeringar i bland annat förskolor/skolor
och infrastruktur ska genomföras. En långsammare ökning av
skatteintäkterna medför att en ökad upplåning måste ske för
att finansiera investeringarna. Eftersom kommunen tillämpar
den lagstadgade blandmodellen för redovisning av pensionsskulden framstår kommunens låneskuld som allt mindre betungande. Om kommunen lockas att öka låneskulden, kan det
om ett par år, i en ny högkonjunktur med höjda räntor och
ökade kostnader för pensionsutbetalningar, ge ekonomiska
svårigheter. Arbetsmarknadssituationen i regionen har inverkan på befolkningstillväxten och bostadsmarknaden.

Under 2012 har antalet Alebor ökat med 265 personer och
invånarantalet uppgår vid årsskiftet till 27 842.
Befolkningsprognosen var vid budgettillfället beräknad till
27 942 personer men sänktes till 27 603 personer vid revideringen under 2012. Födelseöverskottet är 113 och flyttningsnettot är 152. 1 492 personer flyttade in till Ale medan 1 340
flyttade ut.

Den expansion som kommunen planerar för ställer krav på
kommunens omställningsförmåga. Kommuninvånarnas behov av kommunala tjänster måste tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt så att den kommunala ekonomin inte äventyras.
Samtidigt måste medel reserveras för investeringar och stigande pensionskostnader. Det är ytterst viktigt att konsolidera
ekonomin för att ha en långsiktig uthållighet.

Räddningstjänsten
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 att inrätta
kommunalförbundet ”Bohus Räddningstjänstförbund” och
att förbundet ska träda i kraft den 1 januari 2013. Förbundet
ingås mellan Ale kommun och Kungälvs kommun och vissa
administrativa tjänster kommer till en början att köpas av
dessa kommuner. Fördelningen av kostnaderna mellan de
ingående kommunerna kommer på sikt att ändras.

Framtida hot och möjligheter
Sammantaget har även 2012 blivit ett finansiellt positivt år för
Ale kommun och resultatet är klart bättre än budget. Den
ekonomiska utvecklingen präglas av vad som sker på finansmarknaden och med konjunkturen men också av vilka beslut
och åtgärder som vidtas i den kommunala organisationen.

Budget 2013
I budgeten 2013 är årets resultat 0 Mkr, 100 % i nettokostnadsandel. Det finns för år 2013 inte någon central reserv
utan samtliga medel är fördelade till nämnderna. Detta förutsätter att samtliga nämnder bedriver sin verksamhet inom de
tilldelade ekonomiska ramarna. Detta blir en verklig utmaning
eftersom de två stora nämnderna; Utbildningsnämnden och
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, inte uppvisat en
ekonomi i balans för 2012 och tendensen för de senaste skatteprognoserna för 2013 har varit vikande.

Kommunen står inför en önskad expansion samt en förändring av samhällsstrukturen i samband med den stora satsning
som sker i samband med väg- och järnvägsprojektet. Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter 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.
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Ale kommun behöver goda resultat på driftbudgeten de
kommande åren för att till viss del kunna skattefinansiera det
omfattande utbyggnadsbehovet som uppstår på grund av den
förväntade befolkningsökningen fram till år 2025.
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Kommunens bolags förvaltningsberättelser
AB Alebyggen

underhållsinsatser överstigande 150 kr/kvm. För enbart 2012
är direktavkastningen 6,37 % på bokfört fastighetsvärde trots
ökat underhåll.

Bolaget, med en omsättning på 173,4 Mkr, redovisar ett resultat efter finansiella poster på 8,2 Mkr. Det budgeterade resultatet var 1,6 Mkr. Efter återföring/avsättning av periodiseringsfond och skattekostnader är årets redovisade resultat
12,5 Mkr. Orsaken till budgetavvikelsen kan grovt sammanfattas med ökat underhåll -6,0 Mkr, aktieutdelning från Ale Exploatering +5,0 Mkr, ökade intäkter +2,4 Mkr, lägre personaloch styrelsekostnader +2,5 Mkr samt ökat räntenetto
+2,4 Mkr. Som bokslutsdisposition har från periodiseringsfonderna återförts 10,5 Mkr till årets resultat. Detta är enligt
regelsystemet en tvingande åtgärd och avser belopp avsatt vid
2007 års taxering. En ny avsättning till periodiseringsfond på
2,8 Mkr har gjorts i årets bokslut. Årets resultat är betydligt
högre än föregående års på -1,7 Mkr, största delen beroende
på förändringen av periodiseringsfonderna och aktieutdelningen från Ale Exploatering.

Under året har försäljning skett av Ale Skårdal 7:99 till en
nybildad bostadsrättsförening, BRF Potatisåkern. Vid försäljningen förvärvade Alebyggen 8 bostadsrättsandelar (lägenheter) i den nybildade föreningen. Försäljningen av dessa bostadsrätter har därefter skett succesivt under året och vid årets
utgång är samtliga sålda.
Fastigheten Ale Utby 3:81 på Kapellvägen i Älvängen har
förvärvats. Köpet är en del i det större planerade bostadsprojektet längs Änggatan i Älvängen.
Ingen nyproduktion har färdigställts eller påbörjats under
2012. Inom Kooperativa hyresrättsföreningen i Älvängen har
om- och tillbyggnad skett av en stor lägenhet till två mindre
samt ytterligare en hiss har installerats. Planering och projektering har under året pågått för dels Furulundsområdet i Alafors
och dels ett område längs Änggatan i Älvängen.

Totalkostnaden för löpande och periodiskt underhåll uppgår
2012 till 43,1 Mkr (2011: 48,9 Mkr) varav hyresgästerna inom
lägenhetsfondsystemet har genomfört underhåll för 8,0 Mkr
(2011: 9,6 Mkr). Underhållsinsatserna är en medveten åtgärd
från styrelsen med målet 10 Mkr i extra underhåll utöver
budget under år 2012. Orsaken till detta är att bolagets periodiseringsfonder måste lösas upp. Bland de större insatserna
under 2012 märks tegelfasadreparationer för 3 Mkr i Nödinge
kyrkby, våtrumsrenoveringar Odalvägen Skepplanda 3,5 Mkr
respektive Lövåsvägen Alafors 4,1 Mkr, markanläggningar,
lekplatser, och belysning 2,1 Mkr och utbyte av vitvaror i
lägenheter 2,4 Mkr, byte av fönster mm Kungsvägen Alvhem
1,7 Mkr och återställning av Trollevik 1,8 Mkr.

Efterfråge- och uthyrningsläget är fortsatt högt. Drygt 3 500
personer var vid året utgång registrerade som aktivt bostadssökande, vilket är en ökning under året med 545 personer. Av
de sökande är 44 % mellan 18-32 år. Antalet sökande på varje
ledigbliven lägenhet är mellan 50 – 120 personer och kötiden
för att erhålla bostad är mellan 1,5 år – 2,5 år beroende på
område och lägenhetsstorlek.
Efter en större om- och tillbyggnad flyttade Brady-Converting
AB 2011 in Alebyggens industrifastighet på Rödjans väg i
Nödinge. I juni 2012 beslutade de amerikanska ägarna att
lägga ner verksamheten i Nödinge. Brady är bundna av hyreskontraktet till 2016-06-30 och en uppsägning till detta datum
är också förknippad med ett till beloppet fastställt skadestånd
till hyresvärden Alebyggen.

För fastighetsdriften ligger kostnaderna inom budget för 2012
men är något högre än föregående år.
Bolagets totala låneskuld till kreditinstitut har minskat med
19,3 Mkr och uppgår vid årets utgång till 651,6 Mkr. Bolagets
genomsnittsränta vid årets utgång var 3,15 % (2011: 3,52 %).

Hyresbortfallet för bostäder, garage och carports uppgick
under året till 123 tkr (2011: 241 tkr). Hänsyn har då inte tagits
till omställningen av Potatisåkern och kooperativet i Älvängen
som tillsammans står för 366 tkr i hyresbortfall under försäljnings- och ombyggnadstid.

Bolaget har 2012 betalat en borgensavgift till kommunen på
0,5 %, cirka 3,2 Mkr.
Bolagets synliga soliditet (eget kapital + 78 % av obeskattade
reserver/balansomslutningen) uppgår till 20,46 %. Motsvarande siffra för 2011 var 19,29 % (omräknad till ny skattesats).
Med ökad nyproduktion minskar soliditeten om bolaget inte
kan sätta in eget kapital motsvarande befintlig soliditet. Styrelsen har satt 15 % som undre gräns för en skälig soliditet.

För lokaler har vakansgraden minskat ytterligare och hyresbortfallet är totalt 76 tkr, vilket är 207 tkr lägre än föregående
år.
Beträffande ekonomin de kommande åren är det ränteutvecklingen, trots de under året vidtagna stabiliseringsåtgärderna,
som utgör den största enskilda riskfaktorn för bolagets ekonomi. Fastighetsbeståndets ålderssammansättning kommer att
kräva ökade underhållsinsatser och förmodligen även genomgripande ombyggnader de kommande åren. Av bolagets cirka
2 200 lägenheter är över hälften 35 år eller äldre. Nyproduktion och ombyggnad måste ske med en sådan balans att bolagets ekonomiska ställning kan upprätthållas. Det pågår för
närvarande diskussioner om hur denna kapitalförsörjning ska
ske.

Byggnader skrivs av med 2 % eller i förekommande fall det
högre procenttal som är skattemässigt avdragsgillt. Inventarier, fordon och maskiner skrivs av enligt gällande skatteregler.
Avskrivningarna uppgår till totalt 25,5 Mkr.
I Kommunfullmäktiges ägardirektiv anges: ”Med hänsyn
tagen till de offentligrättsliga merkostnader som åligger bolaget ska bolagets långsiktiga direktavkastning uppgå till 5 % av
fastighetsvärdet”. Med ett fastighetsvärde beräknat som
1,33 ggr taxeringsvärdet är bolagets nuvarande långsiktiga
direktavkastning 4,17 % vid en långsiktig underhållsnivå om
150 kr/kvm. År 2011 var direktavkastningen, med samma
beräkningsgrund för fastighetsvärdet, 3,22 % beroende på
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rumbyggnaden drabbades i mars 2012 av en omfattande
brand på livsmedelsbutikens lastbrygga. Butiken blev tvungen
att hålla stängt ca 14 dagar för sanering och de utvändiga
skadorna på fastigheten var lokalt vid lastbryggan omfattande.
Under ombyggnaden av E45 har hyresgästerna drabbats av
betydande omsättningsminskningar och flera verksamheter
har fått lägga ner, vilket drabbat bolagets hyresintäkter och
medfört ökad vakansgrad inför 2013. Då väg- och järnvägsombyggnaden nu är klar finns rimliga förutsättningar för att
attrahera nya hyresgäster. För att detta ska kunna ske, ökar
också kraven på aktiviteter och trivselhöjande åtgärder i
centrats gemensamma ytor och entréer. Bolaget bedriver
fastighetsförvaltning vars verksamhet, finansiella ställning och
resultat kan komma att påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Intäkterna påverkas i första hand av uthyrningsgraden men även av förmågan att ta ut marknadsmässiga
hyror. Hyresgarantier från säljaren upphörde efter mars månad 2012. Genom att öka anläggningens attraktivitet genom
synliga åtgärder kan också hyresnivåerna upprätthållas och
befintliga hyresnivåer omförhandlas vid varje kontraktsperiods utgång. Kostnaderna består av drift, underhålls- och
finansieringskostnader. Driftkostnaderna hålls under kontroll
genom löpande teknisk och ekonomisk uppföljning. Underhållskostnaderna anpassas till det ekonomiska utrymme som
finns efter finansiella kostnader. Detta innebär för närvarande,
med ett lågt ränteläge, att utrymme finns för extra underhållsinsatser i driftkostnadsbesparande syfte.

Ale Exploatering AB
AB Alebyggens intressebolag (50 %) Ale Exploatering AB
redovisar före bokslutsdispositioner och skatt ett resultat på
36,5 tkr (2011: 4,8 Mkr). Efter bokslutsdispositioner och skatt
är årets resultat 13,9 tkr (2011: 6,3 Mkr). Bolagets egna kapital
uppgår till 29,0 Mkr och obeskattade reserver till 4,5 Mkr.
Under 2012 har 10 Mkr delats ut till ägarna. I den sammanställda redovisningen för kommunen och dess bolag ingår ett
resultat på 0,1 Mkr, vilket är 50 % av bolagets justerat med
förändring av uppskjuten skatteskuld avseende periodiseringsfond. Enligt ett ramavtal från 1992 med Ale kommun har
bolaget arbetat med omstrukturering och förnyelse av Nödinge samhälle med en ny centrumanläggning och nyproduktion av ca 450 bostäder inom Ale kommun. Ramavtalet reviderades under 1995. Av ramavtalet återstår att kommunen ska
anvisa byggrätt för ytterligare 100 bostäder. Vid årets utgång
pågår konkreta överläggningar rörande avtal om anvisning av
dessa byggrätter. Vidare pågår, utanför ramavtalet, överläggningar med kommunen om eventuell byggnation i centrala
Älvängen.

Skå-dal 31:3 AB
Bolaget ägs till 100 % av AB Alebyggen. Bolaget äger enbart
Bohus Centrum och förvärvades 1 april 2009. Fastighetsdriften har även under 2012 inriktats på att upprätthålla en god
löpande skötsel och förvaltning. Löpande och periodiskt
underhåll har genomförts för 483 tkr (2011: 658 tkr). Bolagets
resultat efter skatt är 92,8 tkr (2011: 287,6 tkr). Efter det att
Praktikertjänsts vårdcentral flyttat till VG-regionens tidigare
vårdcentral har företagshälsovården FeelGood flyttat in i
Praktikertjänsts tidigare lokaler. En etablering helt i linje med
företagets långsiktiga mål för anläggningens innehåll. Cent-
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Ale Utveckling AB
Bolaget är vilande från och med 2009.
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Kommunens och dess bolags förvaltningsberättelse
Eget kapital

Årets resultat

Det egna kapitalet för kommunen och dess bolag uppgår till
887,1 Mkr.

Det sammanlagda resultatet för kommunens och dess bolag
uppgår till 42,9 Mkr, vilket är 1,4 Mkr lägre än 2011. I den
sammanställda redovisningen ingår kommunens resultat
40,0 Mkr, AB Alebyggen 7,3 Mkr, Skå-dal 31:3 AB 0,1 Mkr
och Ale Exploatering 0,1 Mkr. Resultatet har då justerats med
förändring av periodiseringsfonder och skatt. Det totala resultatet har sedan justerats med -5,0 Mkr avseende utdelning från
AB Exploatering till AB Alebyggen, -0,2 Mkr för avskrivning
av övervärde justerat med skatt, samt 0,6 Mkr för justering av
uppskjuten skatteskuld avseende övervärde.

Soliditet/skuldsättning
Den långfristiga betalningsförmågan avläses i soliditeten, som
visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna
medel. Den sammanlagda soliditeten för kommunen och dess
bolag uppgår till 42,0 %, vilket är en förbättring med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år (41,1 %). Låneskulden
har minskat med 0,8 Mkr och uppgår nu till 798,5 Mkr.

Finansnetto

Framtid och risk

Det samlade negativa finansnettot uppgår till -26,9 Mkr.
Kommunens och bolagens finansiella nettokostnader har
minskat med 1,7 Mkr jämfört med föregående år.

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

Likviditet
I likviditeten avläses den kortfristiga betalningsberedskapen.
De kortfristiga skulderna uppgår till 338,8 Mkr, medan de
likvida medlen tillsammans med kortfristiga fordringar uppgår
till 286,5 Mkr. Detta är en likviditetsförbättring från 0,83
(2011) till 0,85. Koncernkontot disponerar en checkkredit
med en limit på 30 Mkr.
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Redovisningsprinciper
Likvida medel

Kommunens redovisning

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

Redovisningen är anpassad till bestämmelserna i Kommunal
redovisningslag (KRL). Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna redovisa i enlighet med god redovisningssed. Kommunen tillämpar, med få undantag, de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR). De avsteg som görs från gällande redovisningsprinciper redovisas nedan under rubriken Exploateringstillgångar.

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

Anläggningstillgångar och kapitalkostnader
Värdering av anläggningstillgångar sker till anskaffningsvärdet
minskat med avskrivningar. Anskaffningsvärdet innefattar
investeringsutgiften minskat med eventuella investeringsbidrag. Avskrivningarna beräknas på anskaffningsvärdet. Linjär
avskrivning tillämpas och görs efter en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i SKL:s förslag
till avskrivningstider. Ale kommun tillämpar en beloppsgräns
på 25 tkr (50 tkr t.o.m. år 2010) för aktivering av anläggningstillgångar.
50 år

Förvaltningsbyggnader.

33 år

Skolbyggnader, gymnastiklokaler, förskolor, vårdhemsbyggnader,
brandstationer.

20 år

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

10 år

Maskiner för storkök, kontorsmöbler och inredningsartiklar,
ismaskiner, utrustning till lekplatser, brand- och räddningsfordon,
större lastbilar och maskiner.

5 år

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

3 år

Datorer och kringutrustning.

Nyintjänade pensionsförmåner fr.o.m. räkenskapsåret 1998
redovisas dels som en kortfristig skuld (avgiftsbestämd ålderspension) och dels som en avsättning (förmånsbestämd ålderspension och visstidspensioner) i balansräkningen och ingår i
verksamhetens kostnader i resultaträkningen. I såväl den kortfristiga skulden som avsättningsbeloppet ingår löneskatt.
Räntan redovisas som en finansiell kostnad.
De årliga premier som inbetalats till SPP för de anställda som
har en försäkringslösning för den kompletterande ålderspensionen ingår i verksamhetens kostnader. I och med den premiebetalningen ingår inte de anställdas pensionsskuld för
kompletterande ålderspension i skulden hos KPA utan är den
anställdes relation till försäkringsbolaget. Beräkningarna har
gjorts enligt avtalet KAP-KL och framräknade enligt den
rekommenderade modellen RIPS. SPP meddelar att fullständig samordning ännu inte skett och kan därför inte lämna
uppgift om vad det kommer att kosta.

Periodisering

Mark - ingen avskrivning.

Fördelningen av kostnader och intäkter på korrekt redovisningsperiod sker i allt väsentligt. Årets anslutningsavgifter för
VA har i sin helhet intäktsförts under 2012. Motsvarande
kostnader har under 2012 varit driftsrelaterade så det följer
matchningsprincipen. Behov av periodisering av intäkterna
kommer att beaktas i samband med att investeringsbehovet
aktualiseras.

Kapitalkostnader, dvs. avskrivningar och internränta beräknas
enligt nominell metod. Internräntan 2012 uppgick till 4,2 %.

Exploateringstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar.
Årlig avskrivning sker inte och nedskrivningar sker om det
verkliga värdet är lägre än anskaffningsvärdet. Enligt Rådet för
kommunal redovisning bör resultatavräkning ske i takt med
försäljning av tomter/områden. Ale kommun har hittills tilllämpat försiktighetsprincipen och resultatavräknat först när
ett helt område har färdigställts.

Skatteintäkter
Årets redovisade skatteintäkter består av tre delar:
1. Preliminära månatliga skatteinbetalningar
2. Prognos över redovisningsårets slutavräkning
3. Differens mellan slutlig taxering och redovisad skatteintäkt för föregående redovisningsår

Kommunen har även i vissa fall låtit exploateringsutgifter för
kommunens egna VA-ledningar m.m. direktavräknas som
kostnad för sålda tomter, vilket strider mot den kommunala
redovisningslagen. Investeringsutgifter i kommunens egna
anläggningar bör aktiveras och bli föremål för löpande avskrivningar under den beräknade nyttjandetiden. Kommunen
ämnar anpassa redovisningen avseende exploateringstillgångar
till gällande lagar och rekommendationer i framtida exploateringsprojekt.
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Den preliminära slutavräkningen för 2012 har gjorts i enlighet
med RKR:s rekommendation nr 4.2, vilket innebär att det är
SKL:s decemberprognos, cirkulär 12:71 som använts.

Kommunal fastighetsavgift
Den kommunala fastighetsavgiften har tagits upp till det rekommenderade beloppet i SKL:s cirkulär 12:75.
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len av dotterföretagens tillgångs- och skuldposter respektive
intäkts- och kostnadsposter har tagits med. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats. Redovisningsprinciperna är inte helt enhetliga mellan kommunen och dotterbolagen. I den mån det varit möjligt har kommunens principer styrt. Någon anpassning av avskrivningsprinciper har
t.ex. inte gjorts.

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

Kommunen och dess bolag

Affärsverksamheter

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

Enligt "Lagen om allmänna vattentjänster" som trädde i kraft
2007-01-01 ska den ekonomiska redovisningen för VAverksamheten särredovisas. Syftet är att tillgodose behovet av
information till VA-kollektivet att de avgifter som tas ut är
riktiga. Ale kommun redovisar därför separat resultat- och
balansräkning för VA-verksamheten för 2012. Den del av
affärsverksamheternas resultat som avser taxekollektivet redovisas som förutbetalda kostnader (VA) respektive förutbetalda
intäkter (Renhållning) i kommunens balansräkning.

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 konsolidering innebär att endast den ägda ande-
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Ekonomisk sammanställning
Resultaträkning, Mkr
Not

Kommunen

Kommunen och dess bolag

2011

2012

2011

2012

1

321,6

318,2

453,3

451,7

-

23,9

-

23,9

Verksamhetens kostnader

2

-1 511,2

-1 563,5

-1 595,0

-1 642,2

Avskrivningar

3

Verksamhetens intäkter
Återbäring avgifter AFA försäkring 2007/2008

Verksamhetens nettokostnader

-53,4

-60,8

-81,9

-87,4

-1 243,0

-1 282,2

-1 223,6

-1 254,0

Skatteintäkter

4

1 089,7

1 107,4

1 089,7

1 107,4

Generella stats- och utjämningsbidrag

5

206,2

216,4

206,2

216,4

Finansiella intäkter

6

4,7

4,8

3,9

2,6

Finansiella kostnader

7

-10,0

-6,4

-32,5

-29,5

Skattekostnad

8

-

-

0,6

-

Resultat före extraordinära poster

47,6

40,0

44,3

42,9

Extraordinära intäkter och kostnader

-

-

-

-

47,6

40,0

44,3

42,9

96,3 %

97,0 %

Årets resultat
Nettokostnadsandel inkl. finansnetto

Kassaflödesanalys, Mkr
Kommunen

Kommunen och dess bolag

2011

2012

2011

2012

Årets resultat

47,6

40,0

44,3

42,9

Justering för av- och nedskrivningar

53,4

60,8

81,9

87,4

Justering för gjorda avsättningar

8,2

0,7

6,6

-2,5

Justering för reavinster/förluster

-7,4

4,0

-7,5

4,4

-

-

-

-

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

101,8

105,5

125,3

132,2

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

-13,5

-4,0

-16,0

-0,5

3,3

-6,1

4,7

-6,1

-36,3

44,3

-22,6

22,2

55,3

139,7

91,4

147,8

-113,7

-150,8

-187,8

-159,8

7,7

1,9

7,8

32,4

Investering i finansiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

-

1,7

-

-

-106,0

-147,2

-180,0

-127,4

80,0

40,0

138,0

46,4

-

-26,0

-18,2

-47,2

Den löpande verksamheten

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

Ökning/minskning av förråd, varulager, pågående arbeten
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning/minskning av långfristiga fordringar

0,2

-0,8

3,7

2,5

Kassaflöde från finansverksamheten

80,2

13,2

123,5

1,7

Årets kassaflöde

29,5

5,7

34,9

22,1

Likvida medel från årets början

74,6

104,1

91,0

125,9

Likvida medel vid årets slut

104,1

109,8

125,9

148,0

Förändring likvida medel

29,5

5,7

34,9

22,1
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Balansräkning, Mkr
Not

Kommunen

Kommunen och dess bolag

2011-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar

9

740,1

811,4

1 657,8

1 681,1

-Maskiner, fordon och inventarier

10

67,1

79,9

71,0

83,2

-

-

2,3

2,4

30,0

29,1

20,4

17,9

837,2

920,4

1 751,5

1 784,6

-Pågående ny- och ombyggnader
Finansiella anläggningstillgångar

11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter

12

37,4

43,5

37,4

43,5

Övriga kortfristiga fordringar

13

132,6

136,6

138,0

138,5

Likvida medel

14

104,1

109,8

125,9

148,0

274,1

289,9

301,3

330,0

1 111,3

1 210,3

2 052,8

2 114,6

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

15

Årets resultat

47,6

40,0

44,3

42,9

Balanserat eget kapital

614,8

662,4

799,9

844,2

Summa eget kapital

662,4

702,4

844,2

887,1

63,5

67,6

63,5

67,6

15,5

12,2

15,5

12,2

4,1

4,0

4,1

4,0

-

-

9,6

6,4

83,1

83,8

92,7

90,2

798,5

Avsättningar
Avsättning för pensioner

16

Avsättning återställande av deponi
Investeringsfond VA

17

Uppskjuten skatt
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

18

106,0

120,0

799,3

Kortfristiga skulder

19

259,8

304,1

316,6

338,8

365,8

424,1

1 115,9

1 137,3

1 111,3

1 210,3

2 052,8

2 114,6

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättning och skulder
Ställda panter (fastighetsinteckningar)
Ansvars- och borgensförbindelser

20

Jämkad mervärdesskatt, Ale arena. Avskrivs under en 10årsperiod fr. o m 2008
Pensionsförmåner intjänade före 1998 (inklusive löneskatt)

21

Soliditet
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-

-

33,7

38,2

658,5

639,7

90,6

106,9

2,9

2,5

2,9

2,5

601,8

600,1

601,8

600,1

59,6 %

58,0 %

41,1 %

42,0 %

Notförteckning (Mkr)
Kommunen och
dess bolag

Not 1

Kommunen

Verksamhetens intäkter

2011

2012

2011

Försäljning av varor

18,6

19,4

18,6

111,6

110,4

103,1

Taxor, avgifter o ersättn

Kommunen

2012

Skatteintäkter

2011

2012

2011

2012

19,4
102,7

Prel. skatteinbet. under
året

1 065,8

1 094,8

1 065,8

1 094,8

20,0

12,4

20,0

12,4

3,9

0,2

3,9

0,2

1 089,7

1 107,4

1 089,7

1 107,4

Generella statsbidrag/
utjämningsbidrag

2011

2012

2011

2012

Inkomstutjämning

164,8

165,8

164,8

165,8

Kostnadsutjämning

-21,8

-4,9

-21,8

-4,9

28,1

13,6

28,1

13,6

24,9

26,2

161,9

168,2

Prognos slutavräkning

135,2

137,5

135,2

137,5

22,1

23,3

25,2

22,4

Differens slutlig taxering o
redov skatteintäkt föregående år

Vinst vid realisering expl.
fastighet

2,5

1,2

2,5

1,2

Vinst vid försäljning av
anläggn tillgångar

6,7

0,2

6,8

0,3

321,6

318,2

453,3

451,7

Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamh o
entreprenader

Not 2
Verksamhetens kostnader

2011

2012

2011

2012

Inköp anläggn- o underhållsmtr

8,0

8,8

17,7

18,3

Inköp vatten o el f distribution

5,5

5,9

5,5

5,9

Bidrag och transfereringar

68,6

60,9

68,6

60,9

Köp av verksamh o entrepr

330,1

353,5

330,1

353,5

Personalkostnader*

919,1

942,0

939,1

962,8

72,6

81,6

39,8

48,0

Lokal- o fastighetskostn

Kommunen och
dess bolag

Not 4

Not 5

Regleringsbidrag/avgift
LSS-utjämningsavgift

-6,4

-2,5

-6,4

-2,5

Fastighetsavgift

41,5

44,4

41,5

44,4

206,2

216,4

206,2

216,4

Not 6
Finansiella intäkter

2011

2012

2011

2012

Ränteintäkter

1,8

1,6

2,6

2,6

Borgensprovisioner*

1,3

3,2

-

-

Utdelning**

1,6

-

1,3

-

4,7

4,8

3,9

2,6

Försäkringar, skatter o
avgifter

12,7

13,4

24,6

28,3

Övriga verksamhetskostnader

92,8

92,0

167,8

158,6

1,8

5,4

1,8

5,9

1 511,2

1 563,5

1 595,0

1 642,2

*) Personalkostnader

2011

2012

Löner och arvoden

638,8

657,0

(+2,8 %)

Finansiella kostnader

2011

2012

2011

2012

Sociala avgifter

193,5

198,1

(+2,4 %)

Räntekostnader

-2,6

-3,2

-25,2

-26,3

Pensionskostn o löneskatt

74,0

74,1

(+0,1 %)

Ränta på pensionsskuld

-2,0

-3,2

-2,0

-3,2

Övriga personalkostnader

12,8

12,8

(0,0 %)

Ökning av pensionsskuld*

-5,4

-

-5,4

-

-

-

0,1

-

-10,0

-6,4

-32,5

-29,5

Förlust vid utrang av
anläggn.tillg.

919,1

942,0

* Höjd avgift år 2012 till 0,5 %.
** År 2011 ingår utdelning från Ale Fjärrvärme på 1,3 Mkr.

Not 7

Räntebidrag

(+2,5 %)

Not 3
Avskrivningar

2011

2012

2011

2012

Byggn o tekniska anl.

35,2

41,1

59,4

66,6

Maskiner, fordon o inv.

18,2

19,7

19,3

20,8

Nedskr Bohus nyprod.

-

-

3,2

-

53,4

60,8

81,9

87,4
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* Avser den del av ökningen av pensionsskulden som beror på sänkningen av diskonteringsränta (jämförelsestörande).

Not 8
Skattekostnad

2011

2012

2011

2012

Aktuell skatt

-

-

-1,0

-2,3

Uppskjuten skatt

-

-

1,6

2,3

0,0

0,0

0,6

0,0

Not 9, Mkr
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Verksamhetsfastigheter

Markreserv

Fastigheter
för affärsverksamhet

Fastigheter
för annan
verksamhet

Publika
fastigheter

Kommunen

Summa mark, byggnader
och tekniska anläggningar
2012

2011

Anskaffningsvärde
Ing ack anskaffningsvärde
Årets investering
Försäljning/ utrangering
Omklassificering
Utg ack anskaffningsvärde

15,2

951,2

107,7

146,7

1,8

1 222,6

1 135,2

8,7

27,7

32,2

49,6

-

118,2

92,7

-4,6

-2,2

-

-0,5

-

-7,3

-5,3

-

-

-

-

-

-

-

19,3

976,7

139,9

195,8

1,8

1 333,5

1 222,6

Avskrivningar
Ing ack avskrivningar

0,0

-375,6

-60,2

-46,1

-0,6

-482,5

-450,0

Årets avskrivningar

-

-30,9

-3,4

-6,8

-

-41,1

-35,2

Försäljning/ utrangering

-

1,5

-

-

-

1,5

2,7

Omklassificering

-

-

-

-

-

-

-

Utg ack avskrivningar

0,0

-405,0

-63,6

-52,9

-0,6

-522,1

-482,5

Ing planenligt restvärde

15,2

575,6

47,5

100,6

1,2

740,1

685,2

Utg planenligt restvärde

19,3

571,7

76,3

142,9

1,2

811,4

740,1

64,3

951,2

1 335,2

146,7

1,8

2 499,2

2 331,3

8,7

27,7

40,3

49,6

-

126,3

173,2

-6,8

-2,2

-31,8

-0,5

-

-41,3

-5,3

-

-

-

-

-

-

-

66,2

976,7

1 343,7

195,8

1,8

2 584,2

2 499,2

Ing ack avskrivningar

-

-375,6

-419,1

-46,1

-0,6

-841,4

-781,5

Årets avskrivningar

-

-30,9

-28,9

-6,8

-

-66,6

-62,6

Försäljning/ utrangering

-

1,5

3,4

-

-

4,9

2,7

Omklassificering

-

-

-

-

-

-

-

Kommunen och dess bolag
Anskaffningsvärde
Ing ack anskaffningsvärde
Årets investering
Försäljning/ utrangering
Omklassificering
Utg ack anskaffningsvärde
Avskrivningar

Utg ack avskrivning

-

-405,0

-444,6

-52,9

-0,6

-903,1

-841,4

Ing planenligt restvärde

64,3

575,6

916,1

100,6

1,2

1 657,8

1 549,8

Utg planenligt restvärde

66,2

571,7

899,1

142,9

1,2

1 681,1

1 657,8
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Not 10, Mkr
Maskiner, fordon och inventarier

Maskiner

Inventarier
o bygnadsinventarier

Fordon

Summa maskiner, fordon
och inventarier

Kommunen

2012

2011

235,9

Anskaffningsvärde
Ing ack anskaffningsvärde

2,0

40,7

153,8

196,5

Årets investering

0,1

2,7

29,8

32,6

21,0

-0,3

-0,7

-2,9

-3,9

-60,4

Försäljning/ utrangering
Omklassificering

-

-

-

0,0

-

1,8

42,7

180,7

225,2

196,5

Ing ack avskrivningar

-1,2

-26,4

-101,8

-129,4

-171,5

Årets avskrivningar

-0,1

-3,8

-15,8

-19,7

-18,2

0,3

0,6

2,9

3,8

60,3

-

-

-

-

-

Utg ack avskrivningar

-1,0

-29,6

-114,7

-145,3

-129,4

Ing planenligt restvärde

0,8

14,3

52,0

67,1

64,4

Utg planenligt restvärde

0,8

13,1

66,0

79,9

67,1

Ing ack anskaffningsvärde

2,0

40,7

166,5

209,2

246,1

Årets investering

0,1

2,7

30,3

33,1

24,1

-0,3

-0,7

-3,5

-4,5

-61,0

-

-

-

-

-

1,8

42,7

193,3

237,8

209,2

Ing ack avskrivningar

-1,2

-26,4

-110,6

-138,2

-179,8

Årets avskrivningar

-0,1

-3,8

-16,9

-20,8

-19,3

0,3

0,6

3,5

4,4

60,9

-

-

-

-

-

Utg ack avskrivningar

-1,0

-29,6

-124,0

-154,6

-138,2

Ing planenligt restvärde

0,8

14,3

55,9

71,0

66,3

Utg planenligt restvärde

0,8

13,1

69,3

83,2

71,0

Utg ack anskaffningsvärde
Avskrivningar

Försäljning/ utrangering
Omklassificering

Kommunen och dess bolag
Anskaffningsvärde

Försäljning/ utrangering
Omklassificering
Utg ack avskrivningar
Avskrivningar

Försäljning/ utrangering
Omklassificering

Årsredovisning 2012, Ale kommun

36

Not 14

Not 11, Mkr
Kommunen och
dess bolag

Kommunen
Finansiella anläggningstillgångar

2011
1231

2012
1231

2011
1231

2012
1231

Aktier

20,0

18,3

2,5

0,8

Andelar*

2,1

2,1

3,6

3,6

Långfristiga fordringar

6,7

7,5

13,1

12,3

Bostadsrätter

1,2

1,2

1,2

1,2

30,0

29,1

20,4

17,9

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital.
Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 1 572 656 kr för Ale kommun. Ale kommuns totala andelskapital i Kommunivest
ekonomisk förening uppgick 2012-12-31 till 2 285 983 kr.

Kommunen och
dess bolag

Kommunen
Likvida medel

2011
1231

2012
1231

2011
1231

2012
1231

Bank

104,1

109,8

125,9

148,0

0,2

0,1

0,2

0,1

varav förmedlade medel

Beviljad checkkredit för koncernkontot är 30 Mkr. Koncernkontots saldo uppgår 201212-31 till 108,7 Mkr. Kommunens behållning av koncernkontot är 80,8 Mkr. AB
Alebyggen har en behållning på 26,6 Mkr. Skå-dal 31:3 AB har en behållning på
1,2 Mkr Ale Utveckling AB (vilande) har en behållning på 0,1 Mkr. Kreditinstitut är
Swedbank AB.
Not 15

Not 12

2011
1231

2012
1231

2011
1231

2012
1231

Vägprojektet "BanaVäg i
Väst"

-6,2

-4,2

-6,2

-4,2

Övriga exploateringsfastigheter

43,6

47,7

43,6

47,7

37,4

43,5

37,4

43,5

Övriga kortfristiga fordringar

2011
1231

2012
1231

2011
1231

2012
1231

Kundfordringar*

26,8

27,3

26,6

23,7

Övriga fordringar

0,3

0,3

0,6

2,6

-

-

4,8

1,4

Skattekonto

0,6

1,1

0,6

1,2

Fordran mervärdesskatt

9,0

9,4

9,1

10,2

Upplupna skatteintäkter

47,1

46,6

47,1

46,6

Förutbetalda kostnader i
affärsverksamhet VA

2,1

3,4

2,1

3,4

Förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter

46,7

48,5

47,1

49,4

132,6

136,6

138,0

138,5

Exploateringsfastigheter

Eget kapital

2011
1231

2012
1231

2011
1231

2012
1231

Ingående balans

614,8

*662,4

799,9

844,2

47,6

40,0

44,3

42,9

662,4

702,4

844,2

887,1

Årets resultat
Utgående balans

* Varav 107,9 Mkr är reserverade för framtida pensionskostnader och 10 Mkr för social
investeringsfond.

Not 13

Skattefordringar

* För kommunen uppgår kundfordringar 2012-12-31 äldre än 180 dagar till totalt
0,1 Mkr.
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Kommunen och
dess bolag

Not 16, Mkr

Kommunen

Avsättning för pensioner

2011
1231

2012
1231

2011
1231

2012
1231

Förmånsbestämd ålderspension

47,1

50,9

47,1

50,9

Beräknad ålderspension
förtroendevalda

1,1

1,1

1,1

Avs till visstidspension

2,9

2,4

12,4
63,5

Löneskatt

Kommunen och
dess bolag

Not 17

Kommunen

Investeringsfond VA

2011
1231

2012
1231

2011
1231

2012
1231

Ingående balans

4,2

4,1

4,2

4,1

Årets avsättning

-

-

-

-

1,1

Årets upplösning

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

2,9

2,4

Utgående balans

4,1

4,0

4,1

4,0

13,2

12,4

13,2

67,6

63,5

67,6

Fonden upplöses i takt med avskrivning av investeringen.
Not 18

Avser pensioner intjänade efter 1998, visstidspensioner samt AGF-KL vid omställningserbjudande. Pensionsavsättningen har beräknats exkl. de personer som har sin förmånsbestämda ålderspension i SPP. Pensionsskulden har beräknats enligt KAP-KL och RIPS.
Aktualiseringsgraden är 95,0%, d.v.s. av vilka alla pensionsgrundande tider är utredda.
Medlen används i verksamheten, s k återlåning.

Långfristiga skulder
Kommunen
Låneportföljens sammansättning 2012-12-31

Förmånsbestämd ålderspension
Avsatt till pensioner per 2011-12-31
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbet, intjänade fr. o m 1998
Intjänad PA-KL
Intjänad förmånsbest ålderspension
Nya efterlevandepensioner
Övrigt
Avsatt per 2012-12-31

Belopp i tkr
exkl. löneskatt

Belopp
Mkr

Belopp i tkr
inkl. löneskatt

Ränta %

Kommuninvest i Sverige AB

25,0

upps 60dgr

KI-ränta

Swedbank Hypotek AB

30,0

2013-12-16

3,66 %

1 369

Kommuninvest i Sverige AB

25,0

2016-09-28

3,16 %

1 638

Kommuninvest i Sverige AB

20,0

2015-08-12

1,85 %

-1 904

-2 366

Kommuninvest i Sverige AB

20,0

2017-09-25

2,33 %

18

22

2 345

2 914

977

1 214

47 055

58 471

1 102
1 318

-43

-53

50 868

63 209

Summa

Belopp i tkr
exkl. löneskatt

120,0

Under året har två lån amorterats på sammanlagt 26 Mkr och två nya lån har tagits upp
på sammanlagt 40 Mkr. Genomsnittlig låneränta under året har varit 3,1 %. Återstående
lånetid: > 6 mån 95-120 Mkr Ale kommun tillämpar huvudmetoden vid redovisning av
lånekostnader. AB Alebyggen aktiverar lånekostnader under byggtiden då extern upplåning skett. Under 2012 har ingen nyproduktion skett. Därmed har inga lånekostnader
aktiverats.

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

Ålderspension förtroendevalda

Återbet dag

Belopp i tkr
inkl. löneskatt

Kommunens bolag

Mkr

AB Alebyggen har långfristiga skulder på

660,1

Låneportföljens sammansättning 2012-12-31:
Lån med rörlig ränta alt återstående räntebindningstid inom 1 år:

150,6
136,0

1 131

1 405

Lån med räntebindningstid inom 2 år:

Ränteuppräkning

25

31

Lån med räntebindningstid inom 3 år:

112,0

Basbeloppsuppräkning

32

40

Lån med räntebindningstid med 4 år eller fler:

253,0

Räntefri skuld till ek för Kooperativ hyresrätt:

29,8

Avsatt till pensioner per 2011-12-31

Utbetalning

-131

Övrigt
Avsatt per 2012-12-31

Avsatt till visstidspensioner
Avsatt till pensioner ÖK-SAP per 201112-31

-163

0
1 057

Belopp i tkr
exkl. löneskatt

0

AB Alebyggens dotterbolag Skå-dal 31:3 AB har långfristiga
skulder till kreditinstitut på:

Belopp i tkr
inkl. löneskatt

2 941
61

76

82

102

-647

-804

4

5

2 440

3 032

Övrigt
Avsatt per 2012-12-31

Årsredovisning 2012, Ale kommun

AB Alebyggens intressebolag Ale Exploatering AB har inga
långfristiga skulder 2012-12-31.

3 654

Basbeloppsuppräkning

1,0

Amortering inom 1 år uppgår till 22,3 Mkr

1 313

Ränteuppräkning
Utbetalning ÖK-SAP

Övrig långfristig skuld:

38

18,4

Not 21

Kommunen och
dess bolag

Not 19, Mkr

Kommunen

Kortfristiga skulder

2011
1231

2012
1231

2011
1231

2012
1231

Leverantörsskulder

55,7

79,7

70,6

96,2

Personalens skatter

13,2

15,3

13,5

15,6

Uppl pensionskostnader,
ind del

34,6

36,8

34,6

36,8

Semester- och övertidsskuld
Upplupna löner
Upplupna arbetsgivaravgifter
Förutbetalda intäkter fr.
affärsverk Renhållning

Ansvarsförbindelser, pensioner intjänade före 1998

60,6

63,6

61,8

64,7

8,8

9,7

8,8

9,7

15,6

17,7

16,5

18,5

Ansvarsförbindelser enligt ordinarie
beräkning KPA per 2011-12-31
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar, intjänade före 1998
Aktualisering
Bromsen
Övrigt

1,0

1,2

1,0

1,2

18,1

26,6

-

-

-Skå-dal 31:3 AB

0,8

1,2

-

-

-Ale utveckling AB

0,1

0,1

-

-

Skuld mervärdesskatt

-

-

0,8

0,9

Skatteskulder

-

-

0,1

0,1

Övriga upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter

48,6

50,7

79,7

69,6

Övriga kortfristiga skulder

2,7

1,5

29,2

25,5

259,8

304,1

316,6

338,8

Ansvars- och borgensförbindelser

2011
1231

2012
1231

2011
1231

2012
1231

AB Alebyggen

Ansvarsförbindelser enligt ordinarie
beräkning KPA per 2012-12-31

Saldo koncernkonto:
-AB Alebyggen

Belopp i tkr
inkl. löneskatt

Belopp i tkr
exkl. löneskatt
482 796

599 922

7 691

9 557

16 328

20 289

-22 110

-27 474

112

139

0

0

-2 972

-3 693

481 845

598 741

1 485

1 845

Ansvarsförbindelser enligt särskild
beräkning KPA för förtroendevalda
Per 2011-12-31
Ränteuppräkning

29

36

Basbeloppsuppräkning

42

52

-430

-534

Utbetalning
Övrigt
Per 2012-12-31

0

0

1 126

1 399

482 971

600 140

Not 20

655,1

636,6

-

-

Renova AB

1,1

1,0

1,1

1,0

GRYAAB

0,1

0,1

0,1

0,1

Föreningar med flera

1,2

1,2

1,2

1,2

Förlustansvar egna hem

1,0

0,8

1,0

0,8

FASTIGO

-

-

0,3

0,3

Lägenhetsunderhåll avtal
HGF

-

-

86,9

103,5

658,5

639,7

90,6

106,9

TOTALT

Ale kommun har i april 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ale kommuns ansvar enligt
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i
Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 och totala tillgångar till
272 786 307 725 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
987 238 636 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 004 755 552
kronor.
Ale kommun hade 2012-12-31 en kreditlimit hos Nordea på 15 Mkr för leasing av
personbilar.
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Driftsammanställning, kommunen
Resultatsammanställningen redovisar nämndernas nettokostnader för åren 2010-2012. För 2012 redovisas dessutom nämndernas
bruttokostnader, intäkter och budgetavvikelser.
Tkr

Bokslut netto
2010 (1)

Bokslut
netto 2011

Bruttokostnader 2012

Intäkter
2012

Bokslut
netto 2012

Budgetavvikelse
2012

Budget
2012

Utbildningsnämnd

588 207

626 512

757 734

109 902

647 832

639 127

-8 705

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd

406 113

429 909

556 091

111 512

444 579

436 630

-7 949

Kommunstyrelsen

78 155

72 403

290 612

203 691

86 921

89 097

2 176

Kultur- och fritidsnämnd

59 906

60 556

80 876

6 439

74 437

74 978

541

Samhällsbyggnadsnämnd, skatte- o internfin

34 425

38 262

61 536

22 905

38 631

38 961

330

Samhällsbyggnadsnämnd, affärsverksamh
Summa ovanstående nämnder
Överförmyndarnämnd

0

0

71 908

72 116

-208

0

208

1 166 807

1 227 642

1 818 757

526 565

1 292 192

1 278 793

-13 399
113

1 370

2 000

1 893

90

1 803

1 916

Valnämnd

514

348

3

-

3

0

-3

Revision

737

746

889

46

843

1 100

257
152

Arbetsmiljöinsatser

709

419

448

-

448

600

Förorenad mark

1 352

1 000

47 407

47 407

0

0

0

Särskilda insatser

5 107

938

619

-

619

1 000

381

Tillväxt

4 956

4 094

4 175

-

4 175

4 175

0

Riktade uppdrag

2 730

2 685

1 752

408

1 344

1 536

192

Arbetsmarknads åtgärder
Övriga kostnader/intäkter 2)
Pensions utbetalningar mm 3)

6 000

4 000

4 001

-

4 001

4 000

-1

-10 224

-11 783

7 056

4 475

2 581

0

-2 581

21 273

17 264

16 548

-

16 548

30 100

13 552

-

-

23 899

-23 899

0

23 899

Återbäring avgifter AFA försäkr 2007/2008
Färdtjänst
Kollektivtrafik
Verksamhetens kostnader

3 651

4 541

5 788

116

5 672

5 500

-172

17 320

19 102

7 929

14

7 915

9 780

1 865

1 222 302

1 272 996

1 917 265

603 020

1 314 245

1 338 500

24 255

Resultaträkning
Tkr
Avgår kapitalkostnader

Bokslut netto
2010 (1)

Bokslut
netto 2011

Brutto
kostnader
2012

Intäkter
2012

Bokslut
netto 2012

Budget
avvikelse
2012

Budget
2012

-76 103

-83 421

-92 844

-

-92 844

-99 000

-6 156

49 508

53 412

60 809

-

60 809

65 300

4 491

Verksamhetens nettokostnader

1 195 707

1 242 987

1 885 230

603 020

1 282 210

1 304 800

22 590

Skatteintäkter/ GSB

1 260 402

1 295 936

1 323 768

1 319 800

3 968

1 651

4 701

4 806

1 000

3 806

Finansiella kostnader

-2 288

-10 023

-6 388

-10 000

3 612

Årets resultat

64 058

47 627

39 976

6 000

33 976

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto

94,9%

96,3%

97,0%

99,5%

Budgeterad reserv f pensionskostnader,
ansvarsförbindelse

10 000

5 000

-

-

Tillkommer avskrivningar

Finansiella intäkter

-

1) En omorganisation har skett 2011-01-01. Nämndernas utfall 2010 är omräknade för att få fram rättvisande jämförelsetal.
2) Kostnaderna avser bl. a realisationsförluster vid avyttring av anläggningstillgångar, nedskrivning av byggnad vid markinlösen, inlöst hyresrätt samt avsättning till återställande av avfallsdeponi.
Intäkterna avser bl. a ersättning för uttaget berg, realisationsvinster för exploateringsfastigheter samt intäkter för mottagande av massor.
3) Pensionsutbetalningar samt differens mellan uttaget personalomkostnadspålägg och verkliga kostnader.
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Investeringssammanställning, kommunen
I budget ingår av Kommunfullmäktige antagen investeringsbudget, ombudgeteringar från 2011 samt under året beviljade tilläggsanslag.
Tkr

Budget utgifter

Utgifter

Inkomster

Netto

Avvikelse

Datorer, inventarier o dyl
IT-investeringar

3 893

4 228

4 228

-335

Kommunstyrelsen

2 061

1 053

1 053

1 008

Samhällsbyggnadsnämnd
Utbildningsnämnd

3 042

1 621

1 621

1 421

16 328

14 905

14 905

1 423

Kultur och fritidsnämnd

1 732

544

544

1 188

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd

8 641

4 283

4 283

4 358

Idrottsanläggningar
Konstgräsplaner

11 979

12 745

Åtgärder vid Jennylund

5 386

810

Näridrottsplatser

2 200
519

Upprustning idrottsanläggningar

-600

12 145

-166

810

4 576

0

0

2 200

263

263

256

Park, gata och väg mm
Utbyggnad lokalväg i Älvängen

5 900

5 866

5 866

34

Bussterminal i Älvängen

4 629

15 734

-88

15 646

-11 017

-37

6 734

6 020

Trafikinvesteringar

12 754

6 771

Upprustning miljö längst E45

4 107

2 375

2 375

1 732

Utbyggnad enligt K2020

3 501

1 062

1 062

2 439

Skredförebyggande- och stabiliseringsåtgärder

1 015

3 090

3 090

-2 075

Fordonsbyte parkenheten

1 000

801

801

199

Asfaltering skolgårdar

880

800

800

80

Upprustning lekplatser

545

500

500

45

1 505

375

375

1 130

Ny- och ombyggnad skolor o förskolor

30 154

17 392

17 392

12 762

Ombyggnad ventilation skolor/förskolor

4 650

3 440

3 440

1 210

Upprustning av skolor o förskolor

1 256

0

0

1 256

Energibesparande åtgärder

1 115

1 044

1 044

71

800

465

465

335

Övrigt
Skolor och förskolor

Övrigt
VA och renhållning
VA-sanering/ -investering/ -reinvestering

15 458

8 534

8 534

6 924

Ombyggnad av VA-ledningar Alvhem

9 208

11 223

11 223

-2 015

Dagvattenseparering Alvhem

7 000

3 779

3 779

3 221

Omb VA-ledningar pga. BanaVäg i Väst

4 000

7 982

7 982

-3 982

Fordonsbyte VA

2 393

0

0

2 393

Älvängens reningsverk, ombyggnad

1 671

632

632

1 039

Fordonsbyte Renhållning

2 400

1 912

1 912

488

700

0

0

700

100

0

0

Dagvattenmagasin utbyggnad
Övrigt
Markreserv

10 309

100
10 309

Utby 1:70

4 600

4 600

-4 600

Nödinge 5:59, 6:76 m.fl.

3 839

3 839

-3 839

275

275

-275

2

2

-2

2 093

Nödinge 5:99
Vadbacka 2:57
Övriga investeringsobjekt
Inredning nytt äldreboende i Nödinge

6 250

4 157

4 157

Nya ridvägar

2 176

2 073

2 073

103

Fordon och utrustning Räddningstjänsten

1 745

1 343

1 343

402

Imkåpa centralkök Nödinge

1 200

0

0

1 200

Björklövsvägen

1 150

7

7

1 143

Trädgård Klockarängen

1 000

0

0

1 000

852

666

666

186

1 049

362

362

687

198 253

151 553

150 828

47 425

Säkerhetsförebyggande åtgärder
Övrigt
Summa investeringar
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Exploateringsredovisning, kommunen
Tkr

Netto före
2012

Inkomster
2012

Utgifter 2012

Resultat 2012

109

Netto 2012-12-31

Bostadsområden
Villaområde Källarliden

200

-

-91

Skogsvägen/ Danska vägen

506

-

-

Lärkås/ Keillers damm

0
506

33

1 330

-1 529

-166

-800

51

-307

-1 056

-14 869

753

-972

-15 088

-5 813

145

-1 162

-6 830

926

-

-64

862

Älvängen centrum

-139

-

-1 923

-2 062

Övriga exploateringsområden för bostäder

-181

4

-233

-410

-20 137

2 283

-6 281

Bohus skansar
Ale höjd
Kronogården
Älvängen Svenstorp

Summa bostadsområden

109

-24 244

Verksamhetsområden
St Vikens verksamhets område

-3 707

-

-57

-3 764

-721

160

-339

-900

-2 500

2 500

-

0

1 200

-

-853

347

Älvängens norra verksamhetsområde

-7 253

3 287

-604

-4 570

Skepplanda industriområde

-4 704

16

-3

-4 691

Osbackens verksamhetsområde

-2 358

-

-55

1 304

-

-185

-5 132

28

-2 696

385

9

-94

0

300

-23 486

6 000

-4 886

1 119

-23 491

6 186

4 355

-6 298

-37 437

12 638

-17 465

Surte västra industriområde
Eka- Stora Viken
Rödjans väg

Ridanläggning Nödinge
Häljereds verksamhetsanläggning
Övriga expl områden för verksamhet
Summa verksamhetsområden
Vägprojekt BanaVäg i Väst
Total summa kommunen
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-2 413
1 119

0
-7 800

4 243
1 228

-43 492

Ales nya fasader
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Pensionsredovisning enligt fullfondsmodell
Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensioner redovisas enligt blandmodellen. Det innebär att huvuddelen av
kommunens pensionsförpliktelser inte ingår i de ordinarie
finansiella rapporterna. Som en kompletterande information
redovisas här en mer rättvisande bild av resultat och ställning.

Genom att fullfondsmodellen omfattar samtliga pensionskostnader, det vill säga låter värdeförändringen av hela skulden belasta resultaträkningen, skapas normalt utrymme för ett
ökat finansiellt sparande. För att uppnå samma effekt i
blandmodellen krävs då motsvarande bättre resultat. Under
2010 och de närmast följande åren råder dock ovanliga förhållanden avseende pensionsskulden. Bakgrunden är en negativ
basbeloppsutveckling samt samordningen med det allmänna
pensionssystemet. Från och 2011 sänktes även diskonteringsräntan vilket kraftigt påverkade skulden. Dessa faktorer innebar att skulden utvecklades mycket ryckigt. Det finns även
farhågor om att detta kommer att ske även under år 2013. I
övrigt bör ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före
1998 uppnå sin kulmen inom de närmaste åren.

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
kostnader för pensioner för såväl tidigare som nuvarande
anställda. Utbetalningarna för den gamla skulden kommer att
öka för att nå ett högsta läge kring 2020.
Den redovisade bild som lämnas enligt blandmodellen blir
svårtolkad. I bedömningen av hur storleken på resultatnivån
påverkar utvecklingen måste andra faktorer beaktas än vad
som framgår av ordinarie nyckeltal. Det är idag ett pedagogiskt problem att den ekonomiska ställningen ser bättre ut än
vad den är.

Nedan finns en jämförelse mellan blandmodellen och fullfondsmodellen. I och med att skulden endast marginellt minskat mellan 2011 och 2012 är resultatpåverkan ytterst liten,
1,7 Mkr. Den stora skillnaden mellan modellerna syns på
balansräkningen där soliditeten i blandmodellen uppgår till
58,0 % medan soliditeten i fullfondsmodellen endast är 8,5 %.

Resultaträkning, Mkr
Not

Verksamhetens intäkter

Blandmodellen kommunen

1

Återbäring avgifter AFA försäkring 2007/2008
Verksamhetens kostnader

2

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

Fullfondsmodellen kommunen

2011

2012

2011

2012

321,6

318,2

321,6

318,2

-

23,9

-

23,9

-1 511,2

-1 563,5

-1 504,0

-1 531,9

-53,4

-60,8

-53,4

-60,8

-1 243,0

-1 282,2

-1 235,8

-1 250,6

Skatteintäkter

4

1 089,7

1 107,4

1 089,7

1 107,4

Generella stats- och utjämningsbidrag

5

206,2

216,4

206,2

216,4

Finansiella intäkter

6

4,7

4,8

4,7

4,8

Finansiella kostnader

7

-10,0

-6,4

-70,8

-36,3

Skattekostnad

8

-

-

-

-

Resultat före extraordinära poster

47,6

40,0

-6,0

41,7

Extraordinära intäkter och kostnader

-

-

-

-

Årets resultat
Nettokostnadsandel inklusive finansnetto
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47,6

40,0

-6,0

41,7

96,3 %

97,0 %

100,5 %

96,8 %

Balansräkning, Mkr
Not

Blandmodellen kommunen

Fullfondsmodellen kommunen

2011-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar

9

740,1

811,4

740,1

811,4

-Maskiner, fordon och inventarier

10

67,1

79,9

67,1

79,9

-

-

-

-

30,0

29,1

30,0

29,1

837,2

920,4

837,2

920,4

-Pågående ny- och ombyggnader
Finansiella anläggningstillgångar

11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter

12

37,4

43,5

37,4

43,5

Övriga kortfristiga fordringar

13

132,6

136,6

132,6

136,6

Likvida medel

14

104,1

109,8

104,1

109,8

274,1

289,9

274,1

289,9

1 111,3

1 210,3

1 111,3

1 210,3

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

15

Årets resultat

47,6

40,0

-6,0

41,7

Balanserat eget kapital

614,8

662,4

66,6

60,6

Summa eget kapital

662,4

702,4

60,6

102,3

63,5

67,6

63,5

67,6

-

-

601,8

600,1

15,5

12,2

15,5

12,2

4,1

4,0

4,1

4,0

-

-

-

-

83,1

83,8

684,9

683,9

Avsättningar
Avsättning för pensioner

16

Avsättning för pension intjänad före 1998
Avsättning återställande av deponi
Investeringsfond VA

17

Uppskjuten skatt
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

18

106,0

120,0

106,0

120,0

Kortfristiga skulder

19

259,8

304,1

259,8

304,1

365,8

424,1

365,8

424,1

1 111,3

1 210,3

1 111,3

1 210,3

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättning och skulder
Ställda panter (fastighetsinteckningar)
Ansvars- och borgensförbindelser

20

Jämkad mervärdesskatt, Ale arena. Avskrivs under en 10-årsperiod
fr. o m 2008
Pensionsförmåner intjänade före 1998 (inklusive löneskatt)

21

Soliditet
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-

-

-

-

658,5

639,7

658,5

639,7

2,9

2,5

2,9

2,5

601,8

600,1

-

-

59,6 %

58,0 %

5,5 %

8,5 %

För att utveckla chefsrollen, diskutera angelägna frågor, ge
kommunövergripande information samt lära känna varandra
över sektorsgränserna arrangeras frukostmöten och chefsdagar, dit alla Ale kommuns chefer inbjuds.

Ale kommuns personal
Personalbokslutet är en del av kommunens årsredovisning,
vars syfte är att ge en övergripande redovisning över hur
personalsituationen ser ut i kommunen.

Hälsa och arbetsmiljö
Kunskap inom arbetsmiljö är en viktig del av chefs- och ledaransvaret. Under året har en ny utökad arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud tagits fram. Utbildningen är
på två dagar och obligatorisk för alla chefer. För att öka inlärningen och lusten att lära har utbildningen varvats med teori
och tävlingsinslag.

Visionen
Under våren 2012 arbetades en ny vision fram för Ale kommun. Visionsdokument är uppdelat på tre områden- Vår
Vision - Vårt Uppdrag – Våra Värderingar. Organisationen
har under 2012 börjat arbeta med Uppdraget, dvs. vad uppdraget som anställda inom Ale kommun är. Arbetsplatsträffarna används som forum för detta arbete, medarbetare bryter
ned Uppdraget och är med och formulerar vad Uppdraget
betyder för den egna enheten. Arbetet med Uppdraget kommer fortsätta 2013 och är ett återkommande arbete, för att
ständigt utveckla verksamheten för högre kvalitet och service
för våra invånare i Ale kommun och för att skapa ett gott
arbetsklimat för våra anställda.

Ett viktigt mätetal för hälsotillståndet bland kommunens
medarbetare är sjukfrånvaron. Tyvärr har den under 2012 ökat
något 5,8 % (5,5 %). Därför görs nu utökade insatser för att få
tillbaka sjukskrivna medarbetare till arbete.
Inom ramen för hälsa och arbetsmiljöområdet får medarbetarna ett friskvårdsbidrag (700 kr) och en rådgivningsförsäkring (jurist, psykolog, ekonom och terapeut).

Organisation

Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare

Omorganisationen som gjordes 2011, där delar av förvaltningar slogs ihop för att bilda fyra sektorer direkt under
kommunstyrelsen, medförde stora effekter 2011 och har
under 2012 konsoliderats. Inom sektor samhällsbyggnad har
organisationsutvecklingsarbetet fortsatt under 2012. Vid utgången av året är sektorn stärkt på chef och medarbetarsidan.
Inom sektor kommunstyrelsen har organisationen stärkts
inom flertalet områden, kommunikation, näringsliv, ekonomi
och HR.

Med syfte att positionera Ale kommun som en modern och
attraktiv arbetsgivare har ett långsiktigt arbete påbörjats under
året. Nytt koncept för tidningsannonser och introduktionsmaterial har tagits fram. Inom ramen för GR bedrivs ett arbete med yrkesambassadörer- ett sätt att synliggöra olika yrken inom kommunen.

Antal anställda samt antal årsarbetare
Ale kommun är kommunens största arbetsgivare. Antalet
tillsvidareanställda uppgick 2012-12-31 till 1933, vilket är en
ökning med 11 personer mot föregående år. Antalet månadsanställda vikarier har fortsatt att minska och är 154 (169).
Antalet timmar utförda av timanställda har ökat från 342 214
till 360 541. Antalet timmar omräknat till årsarbetare motsvarar under 2012, 205 årsarbetare. Sektorerna ATO (183 275)
och UKF (160 337) har den största delen av arbetade timmar.
Den stora ökningen av arbetade timmar har skett inom UKF,
ökning med 14,4 %.

Information via digitala arbetsplatsen
Via den digitala arbetsplatsen har alla anställda fått möjlighet
till bättre informationsflöde. Information kring anställningsfrågor och övriga personalfrågor, finns nu tillgängligt på ett
enkelt och snabbt sätt.

Ledarskap
Med syfte att skapa en gemensam bild kring vad det innebär
att vara chef i Ale kommun och vad chefsuppdraget handlar
om, har ett arbete påbörjats med att ta fram en gemensam
chefsdefinition. Detta arbete ska sedan ligga till grund för bl.a.
kompetensutvecklingsprogram för chefer och potentiella
chefer.

Månadsavlönade och timavlönade omräknat till årsarbetare
blir totalt 1894 årsarbetare för Ale Kommun 2012, vilket är en
ökning med 23 årsarbetare, varav timavlönade är 17.
Verksamhetsmått

Ett första viktigt steg i att vara chef i Ale kommun är att få en
bra introduktion. Därför har ett nytt introduktionspaket på tre
halvdagar tagits fram och genomförts för nya chefer.
Andra exempel på ledarutvecklingsinsatser som drivits sedan
ett antal år tillbaka är rektorsutbildningen. Under 2012 har Ale
kommun 9 rektorer och 4 förskolechefer som går utbildningen, som läses in under 3 år och motsvarar 30 högskolepoäng.
Innehållet är bl.a. skoljuridik inkl. myndighetsutövning, resultat- och målstyrning och ledarskap.

2010

2011

2012

Tillsvidare tot

1 897

1 922

1 933

-varav kvinnor i %

83,2 %

83,0 %

83,1 %

-varav män i %

16,8 %

17,0 %

16,9 %

Tidsbegr mån.anställ.
-varav kvinnor i %
-varav män i %

192

169

154

69,3 %

72,2 %

77,9 %

30,7 %

27,8 %

22,1 %

Antal arbetande timmar timanställda

295 322

342 214

360 541

-varav kvinnor

220 542

258 953

274 203

74 780

83 261

86 338

1 665

1 683

1 689

166

188

205

1 831

1 871

1 894

-varav män

Gro-projektet vars syfte, är att skapa hållbara strukturer för
organisatoriskt lärande i kommunala verksamheter genom att
ta fram, pröva och utvärdera olika modeller för utvecklingsarbete, har fortsatt under 2012. För cheferna inom funktionhinder i Ale kommun har det bl.a. inneburit ledarskapsträning
enligt modellen UGL, och studieresor till några länder.
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Anställda

Årsarbetare*
-månadsavlönade
-timavlönade
Totalt

*) Årsarbetartalet mäts på ett nytt sätt fr.o.m. 2011, året 2010 har därför omräknats.
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Personalavgångar och rekrytering

Personalförändringar under 2012 (årsarbetare)

Kommunstyrelsen

86,74

3,55

90,29

1,49

Samhällsbyggnad

88,35

6,10

94,45

0,41

Arbete, trygghet och
omsorg

622,12

104,08

726,20

6,37

Utbildning, kultur och
fritid

892,15

91,11

983,26

14,94

Under året som gått har 163 personer slutat sin anställning i
kommunen. Av dessa har 53 slutat med pensionsavgång och
110 personer har slutat av andra skäl. Prognosen för pensionsavgångarna de kommande åren är liknanden nivå som
2012 med prognostiserad topp 2015. Kommunen har rekryterat 174 personer, varav 84 är externa rekryteringar och 90 är
internrekryteringar.

1 689,36

204,84

1 894,20

23,21

Personalavgångar och rekrytering (tillsvidareanställda)
2010

2011

2012

2012

Antal externa personalavgångar

98

107

110

53

80

84

Sektor

Summa

Månadsavlönade

Timavlönade

Sysselsättningsgrad

2010

Summa

2011

Förändring

Tillsvidareanställda

93,8

93,7

93,4

Antal externa rekryteringar

-kvinnor

93,1

92,9

92,5

Antal kommuninterna rekryteringar

75

96

90

-män

97,6

97,4

97,6

Varav s.k. konverterade

21

17

24

Antal anställda som slutar med
pensionsavgång

47

44

53

64,0

64,4

64,3

Kön- och åldersfördelning

Genomsnittlig pensionsålder

Det har inte skett några större förändringar på varken könseller åldersfördelningen. 83 % är kvinnor och 17 % är män
och genomsnittsåldern är 45,5 år, för kvinnor 45,5 år och för
män 45,9 år.

Personalkostnader
De totala personalkostnaderna 2012 var 942,0 Mkr. Motsvarande kostnad 2011 var 919,1 Mkr. Personalkostnaderna har
därmed ökat med 2,5 %. Kostnaden per årsarbetare har ökat
med 1,2 %.

Kön- och åldersfördelning
Andel kvinnor/män i % av månadsanställda

2010

2011

2012

-kvinnor i %

81,9 %

82,2 %

82,7 %

-män i %

18,1 %

17,8 %

17,3 %

2011

2012

1 871

1 894

Personalkostnader

919,1 Mkr

942,0 Mkr

Personalkostnad per årsarbetare

491 234 kr

497 360 kr

Årsarbetare

Genomsnittlig ålder månadsanställda
-enbart kvinnor

45,3

45,4

45,5

-enbart män

45,7

46,1

45,9

Förändring mellan år 6 126 kr/år = 1,2 %

Inom personalkostnader redovisas även kostnader för pensionsutbetalningar och pensionsskuldsökning, dock inte finansiella kostnader.

Åldersfördelning månadsavlönade
29 år och yngre
30 -49 år
50 år och äldre

212

181

189

1 051

1 082

1 072

826

828

826

Sjukfrånvaro

Personalkostnader 2012, Mkr

Sjukfrånvaron har under 2012 ökat från 5,5 % till 5,8 %
(samtliga anställda, fastställd definition). För enbart tillsvidareanställda är siffran från 6,0 % till 6,4 %. Sjukfrånvaron skiljer
sig åt mellan sektorerna, där ATO är den sektorn som högst
sjukfrånvaro med 6,4 % för samtliga anställda och 7,2 % för
tillsvidareanställd personal. Korttidsfrånvaron i kommunen
minskar något så även långtids, längre än 60 dagar. Sjukfrånvaron skiljer sig stort mellan könen 7 % för kvinnor och 3,8
% för män, tillsvidareanställd personal.

Nämnd

Sjukfrånvaro i procent

2010

2011

2012

Sjukfrånvaro totalt enbart tillsvidareanställda

5,6 %

6,0 %

6,4 %

-sjukfrånvaro tillsvidareanställda kvinnor

6,0 %

6,4 %

7,0 %

-sjukfrånvaro tillsvidareanställda män

3,6 %

4,1 %

3,8 %

Sjukfrånvaro totalt samtliga anställda (enligt
fastställd definition)

5,1 %

5,5 %

5,8 %

-varav sjukfrånvaro, varaktighet >59 dagar

29,9 %

29,0 %

28,5 %

-varav sjukfrånvaro de första 14 dagarna

55,3 %

53,0 %

50,5 %

Sjukfrånvaro i åldersgrupp 29 år och yngre

3,7 %

3,3 %

3,7 %

Sjukfrånvaro i åldersgrupp 30-49 år

4,9 %

5,3 %

5,8 %

Sjukfrånvaro i åldersgrupp 50 år och äldre

5,7 %

6,3 %

6,5 %

Sjukfrånvaro totalt samtliga män

3,5 %

3,9 %

3,6 %

Sjukfrånvaro totalt samtliga kvinnor

5,5 %

5,8 %

6,3 %
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Personalkostnader

Totala
kostnader

Utbildning

432,8

714,8

Omsorg och arbetsmarknad

357,0

556,1

64 %

68,9

98,1

70 %

Samhällsbyggnad

51,0

133,1

38 %

Kultur och fritid

30,3

80,9

37 %

Övriga

2,0

2,8

71 %

Totalt

942,0

1 585,8

59 %

Kommunstyrelsen

Totala kostnader är minskade med internfinansierade poster
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Procentandel
61 %

Kommunstyrelsen
Ordförande:

Förorenad mark: Saneringen av Surte 2:38 har pågått enligt
plan och arbetet med Bohus varv har avslutats under året.

Mikael Berglund (M)

Årets resultat:

4,6 Mkr

Nettokostnad:

111,1 Mkr

Mark och exploatering: Bostadsexploatering pågår i Kronogården, Ale Höjd och Keillers damm enligt bostadsförsörjningsprogrammet. Upphandling av markarbeten är klar i Kronogården, utbyggnaden av gata och VA påbörjas i februari
2013. I Ale Höjd har planarbete pågått, samråd våren 2013. I
Keillers damm är allt klart för byggstart. Markanvisningstävling genomfördes under året för Älvängens gamla busstorg.
Planläggning pågår. Avtal har träffats angående Handelsplats
Älvängen där utbyggnaden pågår för fullt. Planläggning av
verksamhetsområdena i Osbacken och Häljered har fortgått i
enlighet med programmet Mark för verksamheter. Ett större
markförvärv för markreserven har genomförts vid Bräckans
väg i Nödinge.

Nämndens uppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, med det övergripande ansvaret för kommunens
och dess företags utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter
samt ansvarar för samordningen inom koncernen.
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av
kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga
nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i företagsform.

Näringsliv: En ny näringslivschef har anställts och arbetet i
Näringslivsrådet har börjat ta fart. Näringslivsrådets uppgift är
att vara en arena för dialog mellan kommun och näringsliv.

Nämndens sammanfattning
Det gigantiska infrastrukturprojektet BanaVäg i Väst har
präglat Ale kommuns arbete med fysisk planering och genomförande sedan mitten av 1990-talet. I december 2012 invigdes
projektet som innebär dubbelspår mellan Göteborg och
Trollhättan samt en fyrfältsväg under merparten av sträckan.
Sektor KS har aktivt deltagit i arbetet samt lett några internt
viktiga projekt i syfte att öka samarbetet i kommunen och
förbättra kvalitén på våra levererade tjänster. Projekten är
Vision 2025, mål- och resultatstyrning och mötesarbetsplats
Nödinge.

Personal: Ett omfattande arbete har genomförts med att
forma en HR-organisation med rätt kompetens, som har
förmågan att möta de utmaningar som finns inom kommunen
och i omvärlden. Det har bl.a. inneburit att HR-stödet till våra
sektorer har förbättrats.
Förtroendemannaverksamheten: Digitalisering av handlingar till förtroendevalda har genomförts för kommunstyrelsen m.fl. Projektarbete har påbörjats för att ta fram underlag
för införande av ett nytt gemensamt ärendehanteringssystem.
Ortsutvecklingsmöten har genomförts med ett ökat antal
deltagare. Ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet har genomfört sitt arbete enligt framtagna planer.
Ekonomi och Kvalitet: För att göra det enklare att följa
kedjan från politiska mål till planerade och genomförda aktiviteter inom sektorernas enheter påbörjades arbetet med mål
och resultatstyrning. Under 2013 ska rapportering och uppföljning ske för alla kommunala verksamheter i ett nytt ITsystem.
Arbete har också lagts ner på att få fler elektroniska fakturor.
De har ökat jämfört med 2011 och är nu ca 30 %. Under året
har ca 70 upphandlingar gjorts. Därtill kommer ytterligare
ca 30 upphandlingar som Göteborgs upphandlingsbolag gjort
för kommunens räkning. Av de upphandlingar som kommunen genomfört i egen regi kan nämnas byggnationen av den
nya skolan i Nödinge. Denna har upphandlats på ett för
kommunen nytt sätt i form av en totalentreprenad i utökad
samverkan/partnering.

Årets verksamhet
Sektorn har under året drivit ett förändringsarbete som resulterat i Vision 2025. Ett tydligt fokus i arbetet är att medborgare och företagare ska uppleva att Ale är en bra kommun att
bo och verka i. Devisen Ale – Lätt att leva togs fram och beslutades i KF under våren. Arbetet har resulterat i en vision, ett
tydligt uppdrag samt en gemensam värdegrund. Implementeringen av vision med inriktning på uppdraget görs under
våren 2013. I Vision 2025 beräknas antalet invånare år 2025
vara 4 000 fler jämfört med 2012.

IT: Inom området har det under året bedrivits en mängd olika
projekt. I samverkan med sektor utbildning har kommunens
pedagogiska verksamhet utrustats med trådlösa nät och samtliga elever fått en egen dator ”en till en”. I samma anda har
förskolorna utrustats med läsplattor. För sektor ATO har
gamla verksamhetssystem bytts ut till Treserva som är det
gemensamma IT-stödet för IFO. För sektor Samhällsbyggnad
har arbetet bestått av kravställning, upphandling samt byte av
verksamhetssystem för att få modernare IT-stöd. En ny teknikplattform har etablerats och utvecklats som stöd för interna och externa E-tjänster med fokus på byte av intranätet till
digital arbetsplats.

Arbetet med att skapa ett gemensamt driftbolag för SOLTAK-kommunerna har intensifierats under året.
Årsredovisning 2012, Ale kommun
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Ekonomisk analys

Verksamhetsmått

Kommunstyrelsens överskott är 4,6 Mkr. Ej ianspråktagna
kapitalkostnader utgör 2,7 Mkr av det totala överskottet, varav
0,8 Mkr beror på en viss försening i investeringstakten för
infrastrukturinvesteringar. Resterande överskott förklaras till
stor del av delårseffekten av löneavtalet, som 2012 budgeterats under sektor KS.

Kostnaderna för planerat underhåll av fastigheterna (kr/kvm)
har blivit högre än budget beroende på att Fastighetsavdelningens överskott avseende kapitalkostnader (2,0 Mkr) använts till detta ändamål enligt fullmäktigebeslut 2012-06-18.
Även kostnaderna för reparationer har blivit högre än budget
av samma skäl. Övriga verksamhetsmått på Fastighetsavdelningen följer budget på ett bra sätt.

Kommunledningsadministrationen exklusive löneavtal uppvisar ett överskott på 2,5 Mkr. Överskottet beror till stor del på
en personalsituation med flera vakanser och tjänstledigheter.
IT redovisar ett underskott på -1,2 Mkr, p.g.a. en obudgeterad
flytt under året (-0,7 Mkr) samt tillkommande internhyreskostnader (-0,5 Mkr).

Räddningstjänstens verksamhetsmått för insatstimmar per
larm, antal larm per 1000 invånare och år, samt antal utryckningar per dygn ligger bra i förhållande till budget. Räddningstjänstkostnad per invånare och år överskrider dock budget
med 1,5 % på grund av högre driftskostnader.
I färdtjänstresor ingår inte riksfärdtjänst och annan kommun.

Förtroendemannaverksamhetens underskott är -1,4 Mkr varav
Partistödet -0,7 Mkr och Fullmäktige -0,5 Mkr p.g.a. en ökad
aktivitet med fler möten och sammanträden. Fastighetsavdelningens utfall följer budget då man har använt överskottet
från kapitalkostnaderna (2,0 Mkr) till planerat underhåll gällande bl. a Björklövsvägens förskola (0,5 Mkr) och Ale gymnasium (0,6 Mkr). Räddningstjänsten har ett underskott på 1,7 Mkr, varav -0,8 Mkr beror på en extra lönemånad i samband med avslut inför förbundsbildandet och -0,4 Mkr avser
beslutad men obudgeterad extra insatsledare. De specialdestinerade anslagens positiva budgetavvikelse är 2,4 Mkr varav
särskilda insatser 0,4 Mkr, kollektivtrafiken 1,9 Mkr medan
färdtjänsten visar ett underskott på -0,2 Mkr. Kollektivtrafiken
styrs efter skatteväxlingen från regionen.

Verksamhetsmått

Utfall
2011

Utfall
2012

Budget
2012

Fastighet
Energiåtgång per m2 och år (kWh)

155

153

155

Planerat underhåll per m2 och år
(kr)

67

74

69

Tillsyn och skötsel per m2 och år
(kr)

60

78

81

Reparationer inklusive skador per
m2 och år (kr)

35

40

35

Nöjd kundindex (NKI), %

61

61

61

664

728

726

Insatstimmar per larm

9,9

8,0

10

Antal larm per 1 000 invånare och
år

9,3

8,5

10

Internhyra (kr per m2)
Räddningstjänsten

Antal utryckningar per dygn

0,7

0,7

0,8

Räddningstjänstkostnad per invånare och år (kr)

690

698

688

18 742

15 832

19 500

Färdtjänst
Antal resor totalt

Investeringar
Av kommunstyrelsens budgeterade investeringar på 70,1 Mkr
har endast 43,1 Mkr använts (61 %). I utfallet märks ombyggnaden på Bohus förskola som kostat 10,0 Mkr att färdigställa i
år. 8,7 Mkr av markreservens budget på 10,3 Mkr har använts,
varav 4,6 Mkr till Utby 1:70 La Plaza. Både fastighetsavdelningen (53 %) och räddningstjänsten (78 %) ligger lågt med
investeringarna i år, medan IT-avdelningen förbrukat 122 %
av budget, delvis beroende på att IT tar investeringar centralt
för alla skrivare/kopiatorer oavsett sektor. Senareläggningen
av investeringarna på fastighetsavdelningen förklarar delvis av
personalbrist under året.

Årsredovisning 2012, Ale kommun
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Ekonomisk översikt
Kommunstyrelsen
Verksamhet, tkr
Kommunledningsadministration
Förtroendemannaverksamhet
Översiktlig planering

Bokslut 2011

Bokslut 2012

Kostnader

Intäkter

Nettokostnad

Kostnader

Intäkter

Nettokostnad

78 922

35 301

43 621

93 674

38 909

54 765

7 029

30

6 999

7 395

35

7 360

594

150

444

1 139

0

1 139

Miljöverksamhet

321

84

237

941

264

677

Räddningstjänst

19 687

676

19 011

21 165

589

20 576

150 153

150 275

-122

164 019

163 894

125

2 213

0

2 213

2 279

0

2 279

258 919

186 516

72 403

290 612

203 691

86 921

Fastighetsavdelning
Övrigt
Summa
Kommunbidrag
Resultat

74 113

89 097

1 710

2 176

Specialdestinerade anslag
Arbetsmiljöinsatser
Arbetsmarknadsåtgärder
Särskilda insatser m.m.
Tillväxt

419

0

419

448

0

448

4 000

0

4 000

4 001

0

4 001

938

0

938

622

0

622

4 159

65

4 094

4 175

0

4 175
1 344

Riktade uppdrag

3 095

410

2 685

1 752

408

Förorenad mark

49 594

48 594

1 000

47 407

47 407

0

Kollektivtrafik

19 100

-2

19 102

7 929

14

7 915

Färdtjänst
Summa totalt

4 675

134

4 541

5 788

116

5 672

344 899

235 717

109 182

362 734

251 636

111 098

Totalt kommunbidrag
Resultat total

Framtid
Ale kommun är inne i en stark förändringsprocess som kräver mycket av alla. Det finns områden som vi kan vara stolta
över men även sådant som kräver mycket arbete. För att Ale
ska upplevas som en plats där det är bra att bo eller verka i
krävs kvalitetsförbättringar.
För att det ska vara lättare för våra invånare att nå oss ska vi
satsa på E-tjänster. Fokus på bostadsexploatering, centrumutveckling samt utbyggnad av handels- och verksamhetsområden. Dialogen med näringslivet intensifieras och framgångsfaktorer för samarbetet tas fram.
Digitaliseringen för förtroendevalda fortsätter. Även arbete
med mål- och resultatstyrning fortsätter. För att öka samarbetet över sektorsgränserna samlas sektor ATO, KS och
UKF på Ale torg. Sektorsledningen för SB bedriver möten
och projekt i den gemensamma mötesarbetsplatsen i den
omfattning som är möjlig.
Internt genomförs under våren 2013 en ny medarbetarundersökning. Nytt ärendehanteringssystemet införs i sin helhet.
Upphandling förbereds för nytt lönesystem och ekonomisystem.
När det gäller uppdrag som finns angivna i kommunstyrelsens nämndplan för 2013 behöver ytterligare resurser sättas
av för att följande uppdrag till fullo ska kunna genomföras; etjänster, kommunens kommunikationsuppdrag, Lean och
översyn av miljöprogrammet. Eftersom det handlar om utvecklingsprojekt har sektorn för avsikt att lyfta upp dem för
politiskt bedömning inom ramen för Utvecklingsfonden.

Årsredovisning 2012, Ale kommun
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116 068

115 688

6 886

4 590

Utbildningsnämnden
Ordförande:

Som en del i implementeringen av den reviderade läroplanen
för förskolan har 50 pedagoger utbildats i natur och teknik.
IKT-projektet i förskolan har varit mycket framgångsrikt såväl
för barnen som för lärandet i stort. Sedan augusti finns minst
en läsplatta per avdelning i förskolan och en hos varje dagbarnvårdare. All personal har utbildats. Ett nätverk med representanter från alla enheter har skapats för att stötta utvecklingen av arbetet med lekappar i förskola och pedagogisk
omsorg. Utvecklingsarbete pågår på flera enheter utifrån Reggio Emilia, där lärandemiljön är central.

Elena Fridfelt (C)

Årets resultat:

-8,7 Mkr

Nettokostnad:

647,8 Mkr

Nämndens uppdrag
Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, skolbarnsomsorg,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen samt kommunens kostförsörjning.

Nämndens sammanfattning

Grundskolans en-till-en- satsning var vid årets slut genomförd för årskurs 1-6. Årskurs 7-9 genomförs i januari 2013.
Under innevarande läsår kommer samtliga pedagoger i grundskolan att ha genomgått en utbildning i ”moderna lärverktyg i
undervisningen” (Learnify).

De utvecklingsinsatser som fortsatt eller påbörjats har haft
fokus på ökad måluppfyllelse. En-till-en satsningen har fortsatt. IKT-projektet i förskolan har inneburit att varje avdelning och varje dagbarnvårdare utrustats med läsplattor.
Trots åtgärder för anpassning till förändrade barn- och elevtal
har framförallt små enheter svårt att få en effektiv organisation. Gymnasiet har ännu inte klarat att anpassa organisationen
till budgeten. Interkommunala kostnader är en stor post och
fortsätter att öka.

Äldreskolorna har haft utbildning i hur elever ska känna större
meningsfullhet i sin skolgång. Den viktigaste delen i detta
arbete är att eleverna ska få ett reellt inflytande över sin
undervisning.
Den systematiska och kontinuerliga uppföljningen av kunskapsresultaten görs ämnesvis och på individnivå. Resultat på
nationella prov följs upp och analyseras med hjälp av utvecklingsenheten. Dessa resultat ligger till grund för förbättringsåtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Årets verksamhet
Utveckling har varit i fokus och satsningar har pågått inom
flera områden och i flera fall med olika former av statliga
bidrag. I satsningen på matematik och NO har ytterligare
teman och utbildningar inom NTA (natur och teknik för alla)
införskaffats och genomförts. Litteratursamarbetet mellan
skola och bibliotek har fortsatt och inköp av fler skönlitterära
titlar till projektet har kunnat genomföras. Via den statliga
matematiksatsningen har Albo- och Madenskolan utvecklat
undervisningen i matematiken med hjälp av metoden Learning study i ett projekt tillsammans med Göteborgs universitet. Via Kulturrådets bidrag till Skapande skola bedrivs samarbete mellan skolan och kulturen för att stimulera de estetiska lärprocesserna.

Arbetet med särskolans inkludering med grundskolan har
utvecklats med goda resultat. Särskolans elever har i allt större
utsträckning sin fritidsvistelse på sitt ”hemfritids” utan specifikt stöd från särskolan. I samarbete med biblioteket har
särskolan arbetat med läsförståelse och lästräning, vilket medfört en positiv utveckling hos eleverna.
Gymnasiets arbete med att effektivisera resursanvändningen
har intensifierats, liksom satsningar för att öka måluppfyllelsen. Tillsammans med högskolan Väst inleddes under hösten
ett arbete med att starta utbildning i entreprenörskap på gymnasiet. Kommunen har också certifierats som vård- och omsorgscollege, viket är en samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv.

Sektorn har förstärkts med resurser för att samordna sektorsövergripande fortbildningsinsatser inom IKT och pedagogik,
betyg och bedömning samt att bistå med uppföljningar och
analyser av resultat och måluppfyllelse. Implementering av
webbaserade verktyget Unikum för lokal pedagogisk planering
(LPP), individuell utvecklingsplan (IUP) och skriftliga omdömen har startat.

Komvux har sett över sin verksamhet och en anpassning till
nya krav och satsningar har gjorts för att förbättra SFIundervisningen. Den planerade starten av SFI-bransch blev
inte av på grund av för få sökande.

Ett utvecklingsarbete för att kvalitetssäkra skolors och förskolors verksamheter, kallat intern verksamhetsutveckling, IVU
har inletts. Målsättningen är att förstärka det systematiska
kvalitetsarbetet, öka förståelsen för varandras verksamheter
och ge underlag för planering av fortsatta utvecklingsinsatser.

Service har startat kompetensutvecklingsprogrammet SKY
(stark kompetens och yrkesstolthet) för personal inom kök
och lokalvård. Utbildningarna startade under hösten och
kommer att pågå under två år. Projektet SKY syftar till att öka
kompetens, självförtroende och yrkesstolthet för personalen
inom kök och lokalvård.

Förskolan har en ojämn fördelning av antalet barn mellan
orterna så det behövs fortsatt provisoriska lokaler, samtidigt
som flera förskolor har lediga platser med följd att lokalkostnaderna ökar. Förskolans lokaler är i mycket varierande skick,
och för tre av enheterna finns planer på ersättningar. Under
året har syskonförtur införts och beslut har fattats om att
införa omsorg kväll och natt. Strävan att minska antalet barn i
barngrupperna kvarstår.
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Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden gör ett sämre resultat än prognostiserats.
Det är främst inom gymnasieverksamheten och Vuxenutbildningen som resultatet har blivit sämre än väntat. Det är de
interkommunala kostnaderna inom gymnasieskolan och komvux som avviker mest och där också kostnaderna har ökat
mest.

Verksamhetsmått

Utfall
2011

Utfall
2012

Budget
2012

Barnomsorg, barn 1-5 år
Egna förskolor
Pedagogisk omsorg
Enskild verksamhet i Ale

Förskolan har tidigt rapporterat ett underskott. Med hjälp av
stor återhållsamhet har verksamheten klarat den nivå som
förväntades. Trots att antalet barn inte har ökat nämnvärt har
det ändå krävts ett antal provisoriska lösningar vilka är dyrare
än normalt.

1 442

1 456

81

77

1 465
75

121

127

120

Köpta platser

17

5

15

Sålda platser

-8

-6

-7

1 653

1 659

1 668

Summa Alebarn
Skola F- år 9
Elever 6-12 år

Inom grundskolan har behovet av stöd ökat och ett par enheter har svårt att klara sig på grund av sin storlek.

Egna skolor F-6

Antalet barn och elever var totalt sett något lägre än budget
men högre än föregående år. De kostnader som ökat mest är
löner och lokaler.

2 232

2 274

2 326

Varav fr andra kommuner

-14

-29

-10

Integrerade särskoleelever

-4

-2

-4

232

231

230

2 446

2 474

2 542

Egna skolor 7-9 år

872

864

857

Varav från andra kommuner

-12

-12

-12

-4

-4

-2

180

179

180

Summa Ale elever 13-15 år

1 036

1 027

1 023

Summa Ale elever totalt

3 482

3 501

3 565

Köpta platser
Summa Ale elever 6-12 år
Elever 13-15 år

Verksamhetsmått
Förskolans elevunderlag har totalt sett legat stabilt de senaste
åren.

Integrerade särskoleelever
Köpta platser

Grundskolan har haft fler elever jämför med 2011 i åk F-6
och färre i årskurs 7-9. Elever som läser utanför Ale kommuns egna grundskolor ligger stabilt samtidigt som fler elever
från andra kommuner har valt Ale kommuns egna skolor,
vilket också märks på fritidshemmen.

Barn fritidshem
Egna fritidshem

Gymnasiets totala elevunderlag har minskat de senaste åren
vilket också avspeglar sig på Ale gymnasium. Minskningen
finns både bland egna elever samt elever från andra kommuner. Gymnasieelever från Ale som väljer andra skolor har
också minskat. Komvux elevantal och studiepoäng har minskat jämfört med föregående år. En anledning är att fler elever
väljer yrkesutbildningar utanför Ale kommun.

1 291

1 372

1 344

Köpta platser

109

117

105

Sålda platser

-7

-19

-6

1 393

1 470

1 443

Egen särskola

38

35

38

Köpta platser

1

1

1

39

36

39

Summa Alebarn
Särskolebarn

Summa Ale elever särskola

Investeringar

Förberedelseklass

Av budgeterade investeringsmedel på 16,3 Mkr har utbildningsnämnden gjort investeringar för 14,9 Mkr. Merparten av
planerade investeringar är genomförda och avvikelsen mellan
budgeterade medel och faktiska investeringskostnader ligger
inom acceptabla nivåer. Det finns dock två investeringar som
avviker ifrån detta. Det är satsningen på en dator till varje elev
på grundskolan där investeringstakten ökades för att kunna
slutföra satsningen, vilket innebar att investeringsbudgeten
överskreds med 1,2 Mkr. Den andra är inventarier för ny/till
och ombyggnad där endast ca en tredjedel av budgeterade
medel på 3 Mkr användes. Anledningen är att en del tänkta
investeringar har skjutits på framtiden.

27

20

35

238

245

230

Ale gymnasium

535

444

457

Varav från andra kommuner

135

116

125

Varav från Ale kommun

400

328

332

Köpta platser

900

872

830

1 300

1 200

1 162

Modersmålsundervisning
Gymnasieskola, elever

Summa elever från Ale
kommun
Kommunal vuxenutbildning
Elever

718

680

800

215 420

157 700

200 000

Antal tillagade portioner per
dag

3 099

2 850

2 850

Arbetad tid per producerad
portion (minuter)

3,07

2,80

2,80

Studiepoäng
Kostenheten
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Ekonomisk översikt
Utbildningsnämnden
Verksamhet, tkr

Bokslut 2011

Bokslut 2012

Kostnader

Intäkter

Nettokostnad

Kostnader

Intäkter

Ledning och nämnd

21 800

53

21 747

23 005

232

Nettokostnad
22 773

Utveckling och Elevhälsa

52 259

3 370

48 889

50 671

2 770

47 901

Förskola

166 868

27 726

139 142

179 151

27 091

152 060

Grundskola

289 823

15 839

273 984

306 521

19 506

287 015

Gymnasieskola

149 431

14 994

134 437

140 807

12 420

128 387

Komvux

15 285

5 851

9 435

14 679

4 737

9 942

Internfinansierad verksamhet

31 020

32 142

-1 122

42 900

43 146

-246

726 485

99 973

626 512

757 734

109 902

647 832

Summa
Kommunbidrag
Resultat

627 839

639 127

1 327

-8 705

Framtid
Antalet förskolebarn kommer enligt befolkningsprognosen
att öka de kommande åren. De investeringar i nya förskolor
och skolor som ska göras ger ökade kapitalkostnader. Gymnasiets kostnader måste anpassas ytterligare. Ett närmande till
GR:s prislista måste prioriteras.
De senaste årens skolreformer med krav på uppföljning och
dokumentation har förändrat såväl rektorers som lärares och
förskollärares uppdrag. Konsekvenserna behöver klarläggas
och en plan för åtgärder tas fram.

Förskolan och skolan kommer att ha fortsatt fokus på
måluppfyllelsen och fortsätta såväl IKT-satsningen som utvecklingen av digitalt stöd för lärares planering, bedömning
och utvärdering av undervisningen.
Bohus förskola
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Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande:

Kommunens sommarverksamhet har omfattat bland annat
Krokholmsläger, riktade läger via fritidsgårdarna, öppet under
6 sommarveckor på Mötesplats ungdom. Därutöver har föreningslivet haft fotbollsskola, ridläger m.m. Sommarsimskolan
erbjöd ett hundratal barn möjlighet att lära sig simma. I samverkan med sektor arbete, trygghet och omsorg och gymnasieskolan i Kungälv har ungdomar med funktionshinder getts
möjlighet till feriejobb under sommaren.

Isabell Korn (M)

Årets resultat:

0,5 Mkr

Nettokostnad:

74,4 Mkr

Nämndens uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamheten
med kulturskola, bibliotek, museer, konst, kulturminnesvård
samt kommunens fritidsverksamhet med fritidsgårdar och
idrotts- och föreningsverksamhet och turistinformation.

Sektorn har inom det regionala samarbetet verkat för att
sprida kunskap om LUPP som redskap för utveckling av
ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande. Det har
resulterat i att flera kommuner kommer att genomföra LUPP
samtidigt som Ale kommun. Kommunens ungdomslots är
sammankallade i en ny arbetsgrupp på uppdrag av kultur-och
fritidschefsnätverket i GR

Nämndens sammanfattning
Omorganisationen 2011 påverkar fortfarande möjligheten att
göra bra jämförelser av det ekonomiska utfallet. Resultatet är
bättre än föregående år. Samtliga områden har utvecklats
positivt och utbudet har anpassats till dagen behov. Tre
konstgräsplaner har färdigställts. Ale Arena har gått bättre än
väntat. Antalet arrangemang på biblioteken och inom kulturverksamheten har ökat stort. Utvecklingen med ökat inflytande och delaktighet fortsätter såväl inom kulturskolan som i
fritidsverksamheten.

Biblioteksverksamheten har använt biblioteksutredningen,
som presenterades i början av året, i det fortsatta utvecklingsarbetet. Bland annat pågår en utredning om införandet av
medöppna bibliotek.
Antalet enkla små arrangemang på biblioteken har mer än
fyrdubblats. Många av arrangemangen har ingått i det regionala s.k. Digidel-projektet vilket innebär föreläsningar och korta
kurser inom det digitala området. De flesta övriga arrangemang vänder sig till de allra minsta barnen och deras föräldrar.
För vuxna har en bokcirkel startats och ett flertal inspirationskvällar för att stimulera läsning av skönlitteratur har genomförts. Författarfrukostarna har varit välbesökta. Arrangemangen har skett i samarbete med bland annat folkhälsoplaneraren, Studieförbundet Vuxenskolan, Skoldatateket, Kulturverket, enskilda konsthantverkare och föreningar.

Årets verksamhet
Nämnden beslutade att digitalisera utskick av handlingar till
nämnden och dess arbetsutskott bland annat som ett led i att
minska pappersförbrukningen.
Föreningsverksamheten såg i början av året Ale Arena, som
ett stort orosmoment. Arenan har dock utvecklats positivt.
Surte bandy har tagit ett stort ansvar för anläggningen och de
energibesparande åtgärderna har gett gott resultat. Försäsongen var i stort sett fullbokad. Mycket tack vare ett samarbetsavtal med Kungälvs kommun och Göteborgs stad.

Samarbetet med Bibliotek i Väst har fördjupats

Konstgräsplan färdigställdes i Älvängen och Alafors under
första halvåret och under hösten blev också en plan i Skepplanda klar. Investeringarna innebär ökade kapitalkostnader för
kultur- och fritidsnämnden och oro finns för att det kan få
effekter på nämndens övriga verksamheter.

Allmän kulturverksamhet med kulturskolan har fortsatt att
utveckla sin verksamhet efter barn och ungdomars önskemål.
Ett exempel på detta är den nya dansinriktningen som startade
under hösten. Kulturskolan har också startat ”Öppen timma”
där ungdomar får hjälp av lärare att genomföra sina idéer.

Genom samverkan med föreningslivet vid fördelning av tiderna i idrotts- och sporthallarna har sektorn fått en väl fungerande e-tjänst för uthyrningsverksamheten och för ansökan
om föreningsbidrag.

Antalet genomförda kulturarrangemang har ökat markant.
Aktiviteterna marknadsförs på ale.se, i tryckta foldrar och via
maillistor till de som anmält intresse. Arrangemangen publiceras också i evenemangskalendern i Västsvenska turistrådets
databas.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober att överföra 4 Mkr
till kultur- och fritidsnämnden som investeringsbidrag till
föreningarna. Nämnden beslutade om tillfälliga tillämpningsregler och fördelade i december pengarna till föreningslivet i
form av tillfälliga investeringsbidrag. Bland annat gick
1 460 tkr till Älvängens IK för byggandet av en näridrottsplats.

Arbetet med ny kulturplan startade under 2012, med den
första delen med inriktning barn och unga. Synpunkter inhämtas bland annat via dialoggrupper.

Ekonomisk analys
Nämnden gör ett positivt resultat vilket till delar beror på att
investeringarna har färdigställts under andra halvåret vilket
innebär att kapitalkostnaderna inte har belastat hela året. En
försiktig budgetering av Ale Arena har också gett ett överskott.

Fritidsverksamheten har inom ramen för kommunens medlemskap i nätverket KEKS lagt fortsatt fokus på ungas delaktighet och inflytande. Under året har val till ungdomsråd genomförts samt ett påverkanstorg.

För övrigt har verksamheterna hållit sig inom sina ramar och
anpassningar har gjorts för att bättre hantera 2013.
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Verksamhetsmått

Utfall
2011

Utfall
2012

Huvudbibliotek

111 827

124 381

112 500

Filialbibliotek

113 074

117 177

112 500

Total utlåning

224 901

241 558

225 000

7 275

7 273

7 500

Verksamhetsmått

Bibliotekens utlåning har fortsatt att öka och största ökningen
finns för e-böcker. Antalet besökare på huvudbiblioteket har
inte mätts 2012 på grund av att räknaren inte fungerat tillförlitligt. Ny räknare är beställd och kommer att levereras i början av 2013.

Budget
2012

Bibliotek
Utlåning:

Antalet aktiva låntagare har inte förändrats mellan åren och
ligger något under budgeterat.

Aktiva låntagare

Kulturskolan har minskat med 5,4 %. Eventuellt kan minskningen påverkats av att undervisningstiden ändrats från skoltid till eftermiddagstid.

Allmän kultur
Elever i kulturskolan

Antalet kulturarrangemang har ökat med 50 %. Orsaken är
dels budgetsatsningen på vuxenarrangemang, dels att flera av
arrangemangen kunnat genomföras med statliga och regionala
bidrag.

525

498

550

Antal genomförda kulturevenemang

69

103

80

Antal publik vid scenframträdande

5 461

4 346

5 000

Antal besökare Vikingagården

6 200

6 564

6 500

Antalet besök på Vikingagården har ökat jämfört med 2011,
vilket är ett resultat av pågående Leaderprojekt.

Investeringar
Kultur och fritidsnämndens stora investering var under 2012
färdigställandet av tre konstgräsplaner. Budgeterade medel, ca
12 Mkr har överskridits något, men avstämningen av vad som
ska vara föreningarnas insatser respektive kommunens åtagande var vid årsskiftet inte helt klart.
Övriga investeringar har, på grund av storleken på ovan
nämnda investering, fått stå tillbaka något under 2012 och
endast de mest nödvändiga investeringarna har genomförts.
Av budgeterade medel för övriga investeringar på 1 780 tkr
har därför endast 570 tkr nyttjats.

Biblioteket i Nödinge

Ekonomisk översikt
Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhet, tkr

Bokslut 2011
Kostnader

Intäkter

Fritidsverksamhet

33 600

1 960

Biblioteksverksamhet

11 708

250

Allmän kultur-verksamhet

16 766

2 674

3 416

50

65 490

4 934

Administration
Summa

Bokslut 2012
Nettokostnad

Kostnader

Intäkter

Nettokostnad

31 640

47 088

2 927

44 161

11 458

11 671

300

11 371

14 092

17 620

3 212

14 408

3 366

4 497

0

4 497

60 556

80 876

6 439

74 437

Kommunbidrag

59 007

74 978

Resultat

-1 549

541

Framtid

Fortsatt stort fokus kommer att ligga på ungdomars behov
och önskemål. Ale har verkat för att sprida kunskap om
LUPP till bland annat GR, vilket resulterat i att flera kommuner kommer att använda LUPP-enkäten samtidigt som Ale
under 2013. Detta ökar möjligheterna till samverkan kring hur
ungas situation ser ut för utvecklingen av en effektiv ungdomspolitik.

Kapitalkostnader som följer av investeringar i nya anläggningar riskerar att påverka resurserna till de övriga verksamheterna. Effekterna av biblioteksutredningen kan komma att kräva
omfördelningar inom befintliga ramar.
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Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ordförande:

Individ- och familjeomsorg: Försörjningsstödet har totalt
minskat 2012 jmf med 2011. Totalt har 28 flyktingar tagits
emot. Kostnaderna för köpt boende är fortsatt höga. Antal
inkomna anmälningar till vuxenenheten har ökat med 19 %
jmf med 2011. Under året har 6 LVM gjorts. En kraftig ökning av utredningar som beställs från tingsrätten kan ses
inom familjerättens verksamhet. Köpta placeringar inom barn
och ungdomsvården har minskat från 12 placeringar i maj till
6 placeringar vid årets slut till förmån för hemmaplanslösningar i egen regi. Socialtjänstens arbete präglades under
senare delen av 2012 i hög grad av den stora omorganisering
som innebar att samla all myndighetsutövning under ett tak.
Individ- och familjeomsorg har under 2012 arbetat kraftfullt
för att anpassa verksamheten efter budget.

Boel Holgersson (C)

Årets resultat:

-7,9 Mkr

Nettokostnad:

444,6 Mkr

Nämndens uppdrag
Nämnden ansvarar för verksamheterna arbetsmarknadsenheten, funktionshinder, hälsa och sjukvård, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. I nämndens ansvar ingår
också kommunens tillsyn och tillståndsverksamhet enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel,
kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen, flyktingmottagande och kommunens gemensamma förebyggandeinsatser för folkhälsoarbetet, det drogförebyggande arbetet
samt det brottsförebyggande arbetet.

Arbetsmarknadsenhet inklusive Dagligt arbete: Ett omfattande utvecklingsarbete inom Dagligt arbete har pågått
under 2012. AME´s trappmodell har implementerats och
fokus har lagts på att personer med funktionsnedsättning
kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden. Delar av resurser för arbetet har tagits från Alema-projektet som är statligt
finansierat. Antal beslut om daglig verksamhet har ökat. En
ny LSS verksamhet anpassad för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har startats på Häljered. AME
deltar i ESF-projektet IT-piloterna. AME har utvecklade
metoder för att motverka ungdomsarbetslösheten. Och där
ingår också genomförda feriearbeten.

Nämndens sammanfattning
Året har varit intensivt med bl.a. införande av Treserva, LOV
och en värdegrund för ÄO, projekteringsarbete kring familjecentral samt arbete med det sociala investeringsperspektivet.
Nämndens resultat blev -7,9 Mkr. Underskottet orsakas
främst av stor efterfrågan på korttidsplatser och otillräckligt
sjunkande hemtjänsttimmar inom ÄO. IFO brottas fortsatt
med höga kostnader för institutionsdygn barn och vuxna. För
AME har inte tillströmningen från AF skett enligt plan, därav
ett underskott.

Årets verksamhet

Hälsa o sjukvård: Verksamheten har under året utvecklat ett
LSS team. E-tjänstekort (säkrare inloggning) har införts inom
hemsjukvården, rehab samt biståndsenhet. Öppen dagverksamhet har under året totalt haft ca 90 pers/mån. Den uppsökande verksamheten har bedrivits via två mässor. Dessa
har besökts av totalt 182 personer. I samverkan med primärvården och apoteken har läkemedelsgenomgångar gjorts.
Komplexiteten och vårdtyngden hos de personer som är
inskrivna i hemsjukvården ökar vilket ställer stora krav på
verksamheten. En TSO (tillsyn över social omsorg) har rekryterats.

Nämnden har haft ett intensivt år inom flera av sina verksamheter. Under 2012 har ett helt nytt dokumentationssystem
(Treserva) införts, lagen om valfrihet (LOV) infördes för
hemtjänsten 1 november 2012 och beslut har tagits om en
värdegrund för hela äldreomsorgen. Det framgångsrika arbetet med SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid) resulterade i
att Ale kommun fr. o m 1 juli har en temaledare anställd
under SKL för att arbeta med det sociala investeringsperspektivet. Under året har ett projekteringsarbete inför start av
Familjecentral skett i samverkan mellan Ale kommun, primärvården och HSN4 (hälso- och sjukvårdsnämnd).

Funktionshinder: Personlig assistans har haft övertalighet
bland personalen då ärenden upphört. Stor ökning av uppdrag inom boendestöd, från 56 brukare 2011 till 81 i slutet av
2012. Ökning av timmar/uppdrag kan också ses i verksamheterna ledsagning och avlösning. Pågående arbete sker med
att sänka kostnader och antalet köpta platser. Nytt boende på
vån 3 Fridhem har startats och två nya boendeplatser har
öppnats i Skepplanda.

Äldreomsorg: Antal beviljade hemtjänsttimmar har minskat
från 191 587 år 2011 till 175 132 för 2012. Nämnden förväntade en minskning ner till 152 000 tim, därav visar hemtjänsten sammantaget ett underskott. Hemtjänsten har kraftigt
reglerat sin bemanning efter sjunkande timmar. På grund av
låg bemanning har dagverksamheten genererat ett litet överskott. Under första halvåret kunde de särskilda boendena
hålla låga kostnader på grund av låg beläggning. Vid halvårsskiftet kom en påtaglig förändring då antalet beslut om särskilt boende överskred antalet lediga platser och under sommaren växte en ”kö” fram. Vid årets slut fanns ca 15 icke
verkställda beslut om särskilt boende. Under 2012 har kommunens nya äldreboende Backavik tagits i bruk. Boendet har
40 platser varav 20 togs i bruk 2012. I januari 2013 öppnas
ytterligare 10 platser på Backavik. Sammantaget genererar de
fem särskilda boendena ett överskott. Budgeten för korttidsboende minskades inför 2012, från 25 platser till 18 platser.
Ökad efterfrågan på särskilt boende och betalningsansvar för
sjukhusvistelse har gjort att korttidsplatserna haft en överbeläggning och att budgeten för tillfälligt boende har kraftigt
överskridits.
Årsredovisning 2012, Ale kommun

Ekonomisk analys
Nämnden gör ett underskott med 7,9 Mkr för verksamhetsåret 2012. Redan under våren visade nämnden på svårigheter
att hålla budget och fick i augusti medgivande från KF att
överskrida budget med 5 Mkr. Största delen av underskottet
återfinns inom äldreomsorgen- 5,1 Mkr och orsakas av stor
efterfrågan på korttidsplatser samt otillräckligt sjunkande
hemtjänsttimmar. Resterande underskott fördelas på;
Individ- och familjeomsorg – 0,9 Mkr, funktionshinderenheten – 0,4Mkr, hälsa o sjukvård 0, biståndsenheten –
0,3 Mkr, AME – 0,9 Mkr samt administration – 0,3 Mkr.
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IFO brottas fortsatt med höga kostnader för institutionsdygn
för barn och vuxna. För AME har inte tillströmningen från
arbetsförmedlingen skett enligt beräkning, därav ett underskott.

Verksamhetsmått

Utfall
2011

Utfall
2012

Budget
2012

Äldreomsorg
Särskilt boende, antal årsplatser

Verksamhetsmått
Beviljade hemtjänsttimmar och korttidsplatser är lägre än
föregående år.

Demens inriktning

84

110

*

Somatisk inriktning

68

46

*

96 %

*

Beläggning
Korttidsboende

Funktionshinder har fler boendeplatser men färre personliga
assistenter.

Antal årsplatser
Beläggning
Köpta dygn korttid

Inom individ- och familjeomsorgen är institutionsdygnen på i
stort sett samma nivå som 2011.

27

22

*

81 %

*

*

137

84

*

191 587

175 132

152 000

379

500

*

37

52

*

34

101

*

65

71

*

7

7

*

Hemtjänst
Antal beviljade timmar**

Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsmått visar att inströmningen av personer från arbetsförmedlingen inte har skett
enligt beräknad budget, därav underskottet för verksamheten.

Antal personer över 65 år
Antal personer under 65 år
Utskrivningsklara patienter***
Antal dagar

Investeringar
Möbler och inredning har köpts in till det nya äldreboendet
Backavik. Även Fridhem och hemtjänsten Nol/Alafors har
köpt in möbler.

Funktionshinder

En bostad i Skepplanda har byggts om för att möta brukares
behov. Klockarängens äldreboende har inretts med ett spa.

Personlig assistans
Personer enligt LSS

10

10

*

Nya trygghetslarm har installerats på två särskilda boende.

Personer enligt LASS

31

29

*

500

495

*

Köpta årsplatser institution

10

12

*

Köpta årsplatser öppenvård

5

4

*

Årsplatser egen institution

6

4

*

Köpta platser kval. familjehem

5

6

*

7

7

*

27

26

*

Bostad med särskild service, årsplatser
Boende psykiskt funktionshinder,
årsplatser

Individ- och familjeomsorg

Utbyggnad av telefonnätet har gjorts på Klockarevägens
boende inom funktionshinder.

Försörjningsstöd
Antal hushåll

Den största investeringen under året har varit inköp och
införande av verksamhetssystemet Treserva inom hela sektorn.

Barn- och ungdom

Investeringar som kommer att föras över till 2013 är lägerlokaler för funktionshinder, parkering vid äldreboendet Björkliden samt även trädgården för Klockarängen. Ytterligare
trygghetslarm kommer att installeras inom äldreboende.

Missbruksvård vuxna
Köpta årsplatser institution
Köpta årsplatser boende
Familjerätt/Familjerådgivning
Antal placerade barn

40

30

*

345

377

*

Personer anvisade från IFO genomsnitt/mån

100

90

90

Personer anvisade från AF genomsnitt/mån

50

40

55

Antal samtal familjerådgivning
Arbetsmarknadspolitiska program

Feriearbete per år, antal

252

271

250

Daglig verksamhet funktionshinder LSS,
antal personer

83

84

80

Öppen daglig verksamhet psykiskt
funktionshinder, antal besök genomsnitt

149

200

200

*) Uppgift saknas för 2012
**) Beviljade timmar exkl. kringtid
***) Här ingår Hospicevård

Äldreboendet Backavik

Årsredovisning 2012, Ale kommun
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Ekonomisk översikt
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet, tkr

Bokslut 2011
Kostnader

Intäkter

Bokslut 2012
Nettokostnad

Kostnader

Intäkter

Nettokostnad

Äldreomsorg

164 318

14 634

149 684

167 269

14 330

152 939

Funktionshinder

134 399

32 615

101 784

137 895

34 214

103 681

Individ- och familjeomsorg

105 758

119 745

14 553

105 192

121 864

16 106

Hälsa och sjukvård

51 736

8 041

43 695

59 895

10 541

49 354

Arbetsmarknadsenheten

34 819

15 232

19 586

37 337

14 566

22 771

Nämnd och administration
Summa

30 727

20 759

9 968

31 831

21 755

10 076

535 743

105 834

429 909

556 091

111 512

444 579

Kommunbidrag
Resultat

Framtid

436 630

-2 947

-7 949

Arbetet med att vidareutveckla verksamhetens resultatuppföljning och resultatstyrning fortsätter för att bättre kunna
följa upp och analysera verksamhetens effekter. Ett fortsatt
arbete med att göra uppföljningar och analyser av köpta
platser är nödvändigt i syfte att sänka kostnader. Socioekonomi – Tidiga investeringar gällande barn och ungdomar är
en investering för framtiden och kräver samverkan. Bostadsförsörjning kräver samverkan och samplanering i hela kommunens organisation.

Inom nämndens ansvar finns många framtids- och utvecklingsfrågor. Kraven i samband med socialstyrelsens nya föreskrifter runt personer med demenssjukdom och bemanning i
särskilda boenden (SOSFS 2012:12) kan komma att medföra
förändringar och ökade kostnader inom äldreomsorgen.
Införandet av LOV i hemtjänsten kommer fortsatt att ställa
krav på organisationen gällande ny kunskap och nya arbetssätt.

Årsredovisning 2012, Ale kommun
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Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande:

Handläggningstiden för färdtjänsten har minskat under 2012.
Det råder dock fortfarande hög arbetsbelastning och behovet
av ytterligare handläggningsresurser kvarstår. Det finns fortfarande synpunkter på tillgängligheten.

Jan A Pressfeldt (AD)

Årets resultat:

0,5 Mkr

Nettokostnad:

38,4 Mkr

Nämndens uppdrag

Teknik: Personalsituationen har under året varit ansträngd
vilket lett till att stora ekonomiska resurser har fått läggas på
konsultstöd. Detta har varit ett kostsamt alternativ men nödvändigt för att driva verksamheten under året.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter enligt främst Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen,
Miljöbalken, Lag om skydd mot olyckor, Trafikförordningen,
Lag om allmänna vattentjänster, Renhållningsförordningen,
Lagen om bostadsanpassning och Lag om färdtjänst.

Stor kraft har lagts på att genomföra åtgärder på gatu- och
parksidan exempelvis genom omfattande asfalteringsarbeten.
Arbetet med att ersätta och reducera gamla belysningsstolpar i
trä har intensifierats under året. Extra resurser har lagts på
underhållsåtgärder på Hälltorpsdämmet, gångbron över
Hållsdammsbäcken och dammdiket mellan Vimmersjön och
Hälltorpsjön.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar dessutom för naturvårdsfrågor, förebyggande räddningstjänst, energirådgivning, kartoch mätningsfrågor, färdtjänst, bostadsanpassningsbidrag,
skötsel av gator, parker, allmänna platser och naturområden,
yttre skötsel av kommunal fastighetsmark, trafiksäkerhet,
avfallshantering samt vatten- och avloppssystem.

Arbetet med omskyltning till nya hastigheter har avslutats i
Surte och Bohus, allt detta i enlighet med Trafikverkets nya
förslag till hastighetsbegränsningar och Ale kommuns hastighetsplan. Digitalisering av ansvarsområden för kommunen
och vägföreningar har skett. Detta är ett bra underlag för den
utredning avseende förändring av väghållaransvaret från enskilt till kommunalt som har påbörjats under året. Nytt för i år
är att ansvaret för att genomföra byggande av kommunal
infrastruktur i exploateringsområden ligger på verksamhet
teknik, vilket kräver stora resurser. Arbete med att ta fram en
ny skogsbruksplan innehållande ”blå målklassning” har påbörjats under året. Ale kommun är första kommunen i Sverige
som ”blå målklassar” sina vattendrag.

Nämndens sammanfattning
De senaste sex åren har arbetet med BanaVäg i Väst (BViV)
varit i stort fokus för många inom sektorn, vilket i december
2012 kröntes med en härlig invigning. Arbetet kommer för
några att fortsätta även en bit in i 2013.
Trots personalsituationen under året har arbetet att uppnå de
uppsatta målen löpt på bra och med fokus att underlätta för
den enskilde.

Årets verksamhet
Plan och bygg: Flera stora planeringsuppdrag har genomförts och påbörjats under året. Minskade planintäkter kompenseras till viss del av minskade personalkostnader på grund
av låg bemanning.

För att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning har arbeten
med förnyelse av VA-nätet, i enlighet med VA-plan 2050,
fortsatt. På Göteborgsvägarna i Surte och Älvängen har VAenheten tillsammans med BViV utfört stora VA-saneringar.
För att öka kapaciteten i ledningsnätet och minska miljöpåverkan har ombyggnad av VA-systemet i Alvhem så gott som
färdigställts. Ombyggnaden i processdelen på avloppsreningsverket har startat under hösten och kommer att slutbesiktigas i
månadsskiftet jan-feb 2013.

Antal beslutade bygglov ligger tydligt under budget. Processerna har bearbetats ytterligare under året, framförallt för att
få en bättre struktur i faktureringsrutinerna.
Antalet kartunderlag har varit fler än 2011, men det beställs
dock små enkla kartor och inte så många kompletta nybyggnadskartor, vilket gör att intäkterna blir lägre än beräknat.
Upphandling och införande av nytt GIS-system har pågått
under året och har tagit en hel del resurser i anspråk.

Renhållningsverksamheten har löpt på enligt planerna utan
några större störningar och arbete med handlingsplan inför
den regionala avfallsplanen tillsammans med GR pågår kontinuerligt. Ny typ av hämtning av matavfall i butiker har på
prov startat i oktober.

Miljö: Liksom 2011 har ärenden kopplade till utbyggnad av
väg- och järnväg samt plan- och bygg varit högt prioriterade
tillsammans med tillsyn över miljöfarliga verksamheter och
livsmedelskontroll. Jordbrukstillsyn och arbetet med att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp har påbörjats såväl som
arbetet i Vimmersjöns tillrinningsområde. Inom hälsoskyddstillsynen har 12 av kommunens skolor besökts. Tillsyn har
också gjorts på fotvård och solarier. Det gemensamma arbetet
med vattenskyddsområde för Göta älv pågår och representant
för verksamhet miljö sitter med i arbetsgruppen. För att fortsätta utveckla arbetet sker utbyte med andra kommuner inom
SOLTAK.

Sluttäckningsarbetet på Sörmossens deponi har fortsatt under
2012. Ett enklare sätt för hushållen att slänga mindre mängder
farligt avfall håller på att färdigställas i tre butiker. Mängden
avfall till förbränning och matavfall har sammantaget minskat
med c:a 3 % mot 2011. Avfall kg per person har minskat med
4,5 %.
Räddningstjänst: Den förebyggande räddningstjänsten som
ombesörjs via avtal med Kungälvs kommun har under året
genomförts enligt beslutad inriktning för resurserna.

Bostadsanpassning och färdtjänst: Bostadsanpassning har
under 2012 fungerat bra trots ökad arbetsbelastning med stora
ärenden. Hissarna har inventerats och rutiner för återanvändning av ramper, hissar och rullstolsgarage och tröskelanpassningar har arbetats fram.
Årsredovisning 2012, Ale kommun
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Ekonomisk analys
Sammantaget uppvisar skatte- och internfinansierad verksamhet en positiv budgetavvikelse på 0,3.

Verksamhetsmått

Administration och nämnd uppvisar en positiv budgetavvikelse på 1 Mkr. Plan och bygg redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,2 Mkr medan Miljö har en mindre negativ budgetavvikelse. Tekniks negativa budgetavvikelse uppgår till
0,9 Mkr. Speciellt kan nämnas att vägunderhållets kostnader är
0,3 Mkr högre än budget och intäkterna är 0,7 Mkr lägre än
budget. Övrig skattefinansierad verksamhet (färdtjänst, bostadsanpassning och energirådgivning) redovisar en negativ
budgetavvikelse på nästan 1 Mkr.

Utfall
2011

Utfall
2012

Budget
2012

Lovärenden
Beslutade ärenden

401

351

450

Inkomna ärenden

435

377

*

34

60

*

Utförda mätuppdrag

207

180

*

Antal kartunderlag för bygglov

177

225

*

5

4

9

10

5

7

Pågående ärenden prognosdag
Mätuppdrag och nybyggnadskarta

Detaljplaner
Antagna detaljplaner

VA redovisar ett underskott på 1,3 Mkr vilket späder på tidigare års underskott, vilket nu uppgår till 3,4 Mr. Resultatet har
påverkats negativt av försenat beslut om höjning av VA-taxan
samt stora VA-saneringskostnader.

Uppstartade detaljplaner
Trafik

Renhållningen redovisar ett överskott på 412 tkr. Kostnaderna
är 88 tkr lägre än budgeterat och intäkterna är 324 tkr högre
än budget varav 208 tkr är vinst för egen entreprenadverksamhet (FTI). Tidigare års balanserade överskott ökar som en
följd av detta till 1,2 Mkr. Införandet av kortsystemet på Sörmossen har haft positiva ekonomiska konsekvenser.

Beslutade LTF

12

54

*

Fakturerade skrotbilsärenden

39

30

*

1 274

1 172

1 250

Beslutade ärenden

296

215

*

Pågående ärenden prognosdag

236

262

*

68

62

*

Beslutade ärenden

284

627

*

Pågående ärenden prognosdag

278

186

*

Antal utfärdade inspektionen enligt
tillsynsplan

268

215

*

Beslutade ärenden

397

225

*

Pågående ärenden prognosdag

136

182

*

48

37

*

Miljöskydd

Antal utfärdade inspektionen enligt
tillsynsplan
Livsmedel

Verksamhetsmått
Antalet beslutade bygglovsärenden är färre än såväl 2011 års
utfall som budget. Samtidigt är intäkterna 0,6 Mkr högre på
grund av att eftersläpande fakturering rättats upp. Inom detaljplanering har färre detaljplaner antagits och startats. Intäktsmålet har inte nåtts. Antalet utförda mätuppdrag har
minskat men antalet kartunderlag för bygglov har ökat. Intäkterna har ökat med knappt 0,3 Mkr.

Hälsoskydd

Antal utfärdade inspektionen enligt
tillsynsplan
Naturvård

Antalet beslutade ärenden på miljö var något lägre än såväl
2011 som för året budgeterade ärenden. Antal beslutade ärenden inom bostadsanpassning ligger på samma nivå som 2011.
Antal beslutade ärende inom färdtjänst/riksfärdtjänst är något
lägre än 2011. Gata/parks driftkostnad per invånare är högre
än föregående år. Renhållningens återvinningsmängd samt
avfall till förbränning per invånare/år (antal kg) är lägre än
föregående års utfall. Andelen hushåll som komposterar har
ökat.

Beslutade ärenden

96

18

*

Pågående ärenden prognosdag

58

103

*

PBL-remisser
Beslutade ärenden

98

63

*

Pågående ärenden prognosdag

15

12

*

124

126

150

36

25

*

259

239

400

57

46

70

423

461

*

0

600

600

Beslutade bostadsanpassningar
Beslutade ärenden
Pågående ärenden prognosdag
Färdtjänst
Beslutade ärenden
Beslutade ärenden riksfärdtjänst
Gata och Park
Driftkostnader gata/park per inv och år
(kr)
Uppfyllelse av trafikplanen, meter GC
VA
M3 spillvatten per ansluten inv och år

204

123

*

M3 debiterat renvatten per ansluten
inv och år

57

57

*

Antal stopp per 10 km ledning per år

1,2

1,3

*

*

Avfallshantering
Återvinningsmängd per inv och år, kg

95

94

Avfall förbränning per inv och år, kg

246

235

*

Andel hushåll som komposterar, %

29

31

*

*) Uppgift saknas för 2012

Årsredovisning 2012, Ale kommun
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Investeringar
Årets budgeterade investeringar uppgick till 86,2 Mkr varav
42,9 Mkr avser affärsverksamheten.

tekniska undersökningar och projektering visat sig att inte
rymmas inom ramen för denna typ av arbeten. Resterande
medel har tagits ur den hopslagna potten för den här typen av
arbeten (medel som överförts från 2011).

Utfallet för året är 74,1 Mkr, varav 34,1 Mkr avser affärsverksamheten. Bland större investeringar kan nämnas utbyggnad
av lokalväg och bussterminal i Älvängen, upprustning av
miljön längs E 45, nya ridvägar, cirkulationsplats Göteborgsvägen-Tolleredsvägen, dammsäkerhet, ombyggnad av VAledningar samt fordonsbyte på renhållningen.

Den begränsade driftramen i kombination med att nämnderna 2013 ska bära sina kapitalkostnader inom för 2013 beslutad ram har gjort att en översyn av investeringarna varit nödvändig. Den fetmarkerade ”näridrottsplats Nödinge” har
därför inte skrivits fram för slutligt beslut och kommer heller
inte att aktiveras under 2013.

Investeringskostnader avseende bussterminal Älvängen har
belastat årets budget med 11,0 Mkr utöver budget. En reviderad bidragsansökan avseende detta har lämnats in och vid
godkännande erhålls begärt bidrag 2014.

Då flertalet investeringar är påbörjade men fortsätter över
årsskiftet finns behov av att överföra 21,3 Mkr till 2013. Av
dessa avser 13,3 Mkr skattefinansierad verksamhet och
8,0 Mkr affärsverksamheten.

En del geoteknik- och dammsäkerhetsarbeten har vid geo-

Ekonomisk översikt
Samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhet, tkr

Bokslut 2011
Kostnader

Intäkter

Bokslut 2012
Nettokostnad

Kostnader

Intäkter

Nettokostnad

Administration och nämnd

11 664

2 210

9 454

10 722

1 453

9 269

Teknik

29 150

8 578

20 572

27 512

7 905

19 607

Plan och bygg

2 341

10 793

8 542

2 251

11 600

9 259

Miljö

6 708

3 655

3 053

7 005

3 683

3 322

Övrigt

3 092

218

2 874

4 391

309

4 082

Internfinansierad verksamhet
Summa

294

236

58

306

296

10

61 701

23 439

38 262

61 536

22 905

38 631

Kommunbidrag
Resultat skatte- och internfinansierad
verksamhet
Resultat taxefinansierad verksamhet

69 496

69 496

Framtid

38 961

3 518

330

0

71 908

72 116

208

bland annat kompetens- och verksamhetsutveckling. För att
kunna möta behovet har organisationen spetsats ytterligare
med enhetschefer på plan och bygg.

Den växtkraft som hela BanaVäg i Väst projektet (BViV)
förväntas ge, gör att det kommer att vara viktigt att arbeta
med organisationens sammansättning och arbetssätt. För att
utvecklingen ska ske i den takt kommunen önskar kommer
det att vara nödvändigt med ytterligare satsningar på kommunens marknadsföring och profilering, riktat till såväl exploatörer och byggare, som företagare och bostadssökande.
Arbetet med centrumutvecklingen kommer också vara viktigt
att fortsätta.

Arbetet med fortsatt medborgarfokus kommer att fortsätta,
bland annat genom medverkan i Förenkla helt enkelt tillsammans med närliggande kommuner.
Stora fördyringar i entreprenaderna med BViV och VAsaneringen i Alvhem ryms inte inom begärd och tilldelad ram.
Orsakerna till det är att kostnadskalkylerna från konsulterna
inte håller, inkomna få anbud ger dålig konkurrens och därmed högre priser samt att kommunen har ekonomiska tvister
med entreprenörerna bl.a. på geotekniken och dagvattenfrågan. Det ger osäkerhet kring den ekonomiska situationen för
2013. Tvisten med Skanska i Surte ännu inte avgjord och
skillnaden mellan parternas uppfattningar är 6 Mkr.

Behovet av förtida investeringar för kommunens räkning
kommer att öka. Det är därför angeläget att arbeta fram ett
system för hur det ska hanteras.
Den stora personalomsättningen 2011-2012 har haft en tydlig
påverkan inom samtliga verksamheter i sektorn. I årets resultat är det inom flera verksamheter relativt låga personalkostnader. Den personal som varit på plats har haft en hög arbetsbelastning men klarat det på ett mycket professionellt
sätt. Under det kommande året kommer det att vara viktigt
att rekrytera för att få en komplett personalstyrka, men också
att arbeta aktivt med att behålla den personal vi har, genom

Årsredovisning 2012, Ale kommun
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Gryaabs styrelse har beslutat att certifiera sitt avloppsslam
enligt certifieringssystemet REVAQs regelverk. Detta medför
att lakvatten från deponier ska vara frånkopplat vid 2013 års
utgång om det inte kan betecknas som harmlöst. Det är därför troligt att det måste byggas en reningsanläggning på Sörmossen, vilket kommer att kosta ett flertal miljoner.
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Överförmyndarnämnden
Ordförande:

Tony Karlsson (KD)

Årets resultat:

0,1 Mkr

Nettokostnad:

1,8 Mkr

Ekonomisk analys
Överförmyndarnämndens budget uppgår till 1,9 Mkr. För
2012 redovisar nämnden ett positivt resultat på 0,1 Mkr.
Nämnden har erhållit intäkter från Migrationsverket (ensamkommande barn) på 0,1 Mkr.

Nämndens uppdrag
Nämnden har en rättslig särställning enligt föräldrabalken
(FB). Verksamheten bedrivs enligt av kommunfullmäktige
fastställt reglemente med en långtgående delegation. Nämndens personal består av två tjänstemän som tillhör sektor
kommunstyrelsen. Dessa har ett administrativt och juridiskt
verksamhetsansvar för sitt beslutsfattande enligt i huvudsak
föräldrabalken.

Framtid
Nämnden står fortsatt inför svårigheter att rekrytera gode
män i paritet med antalet nya ärenden. Belastningen på verksamheten (ekonomiskt och resursmässigt) kommer att öka då
antalet ensamkommande barn ökar.

Årets verksamhet
Arbetet under året har till stor del inneburit ett fortsatt arbete
med att rekrytera nya ställföreträdare. Under året har fyra
utbildningstillfällen genomförts för gode män och förvaltare.

Verksamhetsmått

Utfall
2011

Förmyndarskap
Godmanskap enligt 11:4

Ett stort arbete har varit att ta fram rutiner så att verksamheten blir mindre sårbar.

Förvaltarskap
Godmanskap ensamkommande barn

Under året har genomförts ett flertal möten med individ- och
familjeomsorgen och kommunens banker för att informera
om verksamheten.

Utfall
2012

Budget
2012

56

61

165

168

-

23

23

-

8

5

-

Nämndens mål är att årsräkningarna är granskade senast i
september året därpå, under förutsättning att årsräkningarna
är inlämnade i fullgott skick före 1 mars. 62 % av årsräkningarna kom in före 1 mars. Samtliga årsräkningar för 2012 är
granskade.

Ekonomisk översikt
Överförmyndarnämnden
Verksamhet, tkr

Bokslut 2011

Bokslut 2012

Kostnader

Intäkter

Nettokostnad

Kostnader

Intäkter

Nettokostnad

Överförmyndar-verksamhet

2 012

12

2 000

1 893

90

1 803

Summa

2 012

12

2 000

1 893

90

1 803

Kommunbidrag
Resultat
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1 660

1 916

-340

113

Valnämnden
Under 2012 har det inte varit något val och därmed har nämnden inte haft någon verksamhet. De bokförda kostnader är lön avseende 2011 som utbetalats 2012.

Ekonomisk översikt
Valnämnden
Verksamhet, tkr

Bokslut 2011
Kostnader

Intäkter

Bokslut 2012
Netto kostnad

Kostnader

Intäkter

Netto kostnad

Valnämnd

538

190

348

3

0

3

Summa

538

190

348

3

0

3

Kommunbidrag
Resultat
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0

0

-348

-3

Miljöredovisning
Sektor arbete, trygghet och omsorg har mål att andelen miljöfordon ska öka till 100 %, idag 67 %. Vid inköp av bilar och
förnyade leasingavtal sker byte till miljöklassade fordon.

Hållbart i Ale/Miljö
Kommunen har ett stort ansvar för att bygga ett långsiktigt
hållbart samhälle, att förvalta och värna miljön och förbruka
mindre ändliga resurser. Ales energi- och klimatplan anger
färdriktningen i den gröna omställningen. Nedanstående listade punkter lyfts fram i verksamhetsplanen under rubriken
Hållbart i Ale.

Miljöanpassade bränslen i fordon och arbetsredskap
Inom arbetsmarknadsenheten används alkylatbränsle i sågar,
motorgräsklippare och dylikt.

Minskad förbrukning av ändliga resurser och
energieffektivisering

Bilpool
Kommunkontoren har idag tillgång till bokningsbar bilpool.
Bokningssystemet är nytt och bidrar till att bilarna används
mer effektivt eftersom systemet väljer bil efter tid.

Samhällsplaneringen utgår från hållbarhetsperspektiven med
målsättningen att minska förbrukningen av ändliga resurser
och att energieffektivisera.

Omsorgs- och arbetsmarknadssektorn arbetar för att verksamhetens egna leasingbilar ska samutnyttjas mellan olika
verksamheter i så stor utsträckning som möjligt. Ett sätt har
varit att skapa ett bokningsschema för biståndsenhetens bilar
som är tillgängligt för andra verksamheter.

Kommunen deltar i Göteborgsregionens (GR) nätverk för
hållbar stadsutveckling som är en del av forskningsprojektet
MISTRA Urban Futures. Nätverket kopplar samman kommunernas erfarenheter i samhällsbyggandet med den forskning som pågår inom projektet. Ale kommer tillsammans med
Lerums kommun, Trafikverket och GR m fl. att ingå i ett
delprojekt om utveckling av urbana stationssamhällen.

Inom arbetsmarknadsenheten har en ökad tillgång till kommunbilar på bland annat Häljered och AME Ale torg, bidragit
till att andelen resor med egen bil har minskat.

En arbetsgrupp är tillsatt med deltagare från varje sektor för
att driva genomförandet av energi- och klimatplanen. Målen
ska in i ordinarie planerings- och budgetprocess.

Kretslopp och avfallshantering
Kommunen följer upp och redovisar utvecklingsarbete i källsortering och återvinning. I samband med upphandling av nyoch ombyggnationer ställs krav på entreprenörer att förutsättningar ges så att verksamheterna ska kunna källsortera.

Vid nybyggnation följer fastighetsenheten strategi för energieffektivisering där nybyggnation har passivhusstandard, ombyggnation med energiförbättringar och förnyelsebar energi i
första hand.

Arbetsmarknadsenheten har erbjudit och utfört olika miljötjänster såsom Agendarunda och återvinning till övriga kommunala verksamheter.

Kommunens fastigheter har energiinventerats och åtgärdsförslag för minskad förbrukning håller på att tas fram. Fastighetstekniker har genomgått miljö- och energiutbildning.
Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar sker med fokus på
framför allt skolvägar och väg till kollektivtrafik.
Inom omsorg- och arbetsmarknadssektorn pågår ett ständigt
arbete med att se över användandet av lokaler så att det nyttjas på ett effektivt och genomtänkt sätt. Sektorn arbetar också
aktivt med att datorer, skärmar och belysning stängs av i rum
som inte används och för att belysningssystem ska bytas ut till
självsläckande system. Krav-, rättvise- och miljömärkta produkter ska alltid prioriteras och engångsmaterial undvikas.
En kommunövergripande städgrupp arbetar med att införa
enhetliga städmetoder i kommunen samt ta fram ett gemensamt miljöriktigt kemikaliesortiment.
Kostenheten arbetar för att inom de ekonomiska ramarna öka
andelen ekologiska produkter och hitta bättre metoder för att
mäta andelen ekologiska livsmedel, idag mäter man endast i
kronor.

Miljöklassade fordon
Kommunens fordon byts ut till miljöfordon i den takt som
avtalen löper ut. Kommunen har två elbilar, den ena används
inom biståndsenheten, den andra av kommunledningskontoret.
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daglig verksamhet. Arbetet har lätt till ett förändrat förhållningssätt, som innebär att resa med kollektivtrafik numera är
första alternativet och att det tillhör ovanligheterna att ny
beställa taxiresor.

Att öka andelen kollektivtrafikresor
Tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) och Västtrafik pågår diskussioner/samråd om hur kommunernas samhällsplanering samplaneras med Västtrafiks trafikplanering.
Nya utökade pendelparkeringar och hållplatser har byggts så
infrastrukturen blir attraktiv och tillgänglig för alla.

Att minska förbrukningen av papper
Läsplattor för hantering av digitala handlingar till sammanträdena har införts för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Kultur – och fritidsnämnden införde från och med oktober
digitalisera utskick av handlingar till nämnden och dess arbetsutskott. Även utbildningsnämnden har beslutat att digitalisera utskicken av handlingar till nämndens ledamöter samt
dess arbetsutskott.
På omsorg- och arbetsmarknadssektorn ersätts pappershandlingar med digitala dokument och andelen dubbelsidiga pappersutskrifter ökar där det är möjligt. På flera av sektorns
nätverksskrivare har utskriftsfunktionen ”followme- print”
installerats för att förhindra att onödigt behöver skrivas ut och
att dokument glöms kvar i skrivarens utmatningsfack.
Möjlighet till e-arkiv har undersökts i samråd med IT enheten
och kommunens arkivarie vilket på sikt kan bidra till minskad
pappersförbrukning.

Den politiska referensgruppen för kollektivtrafik har hanterat
många regionala strategiska dokument för kollektivtrafiken,
exempelvis Trafikförsörjningsprogram, Klimatstrategi, ny
pris- och sortimentstrategi. Mycket kraft har lagts på diskussioner med Trafikverket när det gäller kvartstrafik på pendeln
och med Västtrafik när det gäller matartrafiken.

Utbildning och information om klimat och miljö
En webbversion av Ales natur- och kulturguide finns nu tillgänglig på kommunens hemsida. Arbete pågår med att komplettera med fler stigar. Under hösten har några tätortsnära
slingor, med bland annat en sagoslinga för barn planerats och
röjts fram. Sagoslingan invigdes med fika, öppen eld och
sagofigurer.

Finansieringen av projektet, Test och demonstration av eldrivna bussar är nu klar. Projektet innebär att man ska utvärdera driften av en mindre, bullerfri, eldriven buss som tar
passagerare från bostadsområdet till pendelstationen. Under
en treårsperiod ska dels bussens funktion och tillgänglighet
utvärderas och dels ska boende och resandes syn på driften
utvärderas. Elbussen ska användas som demonstrationsarena
för bolagets genomförande av den nya tekniken. Samtidigt ska
prover med ny laddningsteknik, induktiv laddning, genomföras. Bussen förväntas i drift i Ale under sommaren 2013.
Bidrag till finansiering av projektet kommer från Ale kommun, VGR Regional utvecklings-nämnd, VGR Miljönämnd,

Även i år deltog skolor och förskolor i Ale i de nationella
skräpplockardagarna som Håll Sverige Rent utlyser varje år.
1 399 deltagare från tre skolor, fem förskolor samt en fristående förskola under våren med att i sina närområden
plocka skräp, sopsortera och återvinna skräpet vid återvinningsstationerna.
För tillfället är Garnvindeskolan och Båtsmans förskola certifierade enligt Grön flagg. Några enheter arbetar med att ansluta sig till Grön flagg arbetet. Båtmans förskola har särskilt
uppmärksammats av Stiftelsen Håll Sverige Rent, som gett
deras arbete med beröm godkänt. Stiftelsen vill därför använda förskolans arbete med miljö och hållbar utveckling som
ett gott exempel för andra att följa. Särskilt pekar man på att
förskolan fått med all personal i arbetet, men också samarbetet med sopbilen vid skräpplockardagarna lyfts fram.

VGR Kollektivtrafiknämnd och Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Ale kommun medverkar i projektet Nya vägvanor, som är ett
kommunikations- och marknadsföringsprojekt inom Västsvenska paketet. Målet är att förändra resvanor i arbetsmarknadsregionen genom att öka kunskapen samt påverka attityder
och beteenden hos målgrupperna företag, invånare och skolor. Under hösten har Ales nyinflyttade fått information genom brev och samtal om hur de kan resa smartare med kollektivtrafik och cykel. Alebyggen har medverkat genom att i
sin egen tidning, Hemlängtan häftat in Nya vägvanors material
om de goda förutsättningarna som deras hyresgäster fått med
pendeltåget.

Sanering av fastigheten Surte 2:38
Saneringen av området pågår som planerat. Tidplanen och
budget hålls. Urschaktningen av de förorenade massorna
avslutades i december. Området är därmed färdigsanerat och
kvarstående arbeten, färdigställande av en våtmark i sydväst,
viss asfaltering, avetablering samt efterkontroll av miljöarbetet
kommer slutföras under första halvåret 2013. Då är hela saneringsprojektet genomfört. Slutrapporten för Surte glasbruk är
godkänd av länsstyrelsen och Bohus varvs slutrapport lämnades in till länsstyrelsen i december.

Arbetsmarknadsenheten har arbetat intensivt med ett bussträningsprojekt med syftet att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna åka kollektivt till och från sitt arbete eller
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Kommunens bolag
AB Alebyggen

utöver en livskraftig dagligvaruhandel, omdana anläggningen
till ett centrum för kropp och själ.

Bolagets verksamhet, enligt bolagsordning och ägardirektiv,
omfattar:

Ale Exploatering

Att uppföra och förvalta bostadshus och bedriva bostadsanknuten offentlig eller kommersiell verksamhet.

Bolaget ägs till 50 % vardera av AB Alebyggen och PEAB.
Bolaget bildades för Backabyggnationen och centrumprojektet
i Nödinge.

Att själv eller i samverkan med annan bedriva exploateringsverksamhet samt uppföra och förvalta fastigheter för kontor,
handel, industrier eller annan kommersiell verksamhet.

Ale Utveckling AB
Bolaget har till uppgift att svara för den kommunala näringslivsservicen samt genom aktiviteter och strategiska åtgärder
medverka till en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt samt
därigenom skapa fler arbetstillfällen. Dessutom har bolaget
ansvaret för att genom marknadsföring göra Ale mer känt, att
”sätta Ale på kartan”. Verksamheten har från och med 2009
överförts i förvaltningsform och bolaget är nu vilande.

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

Övriga
Kommunen har aktier i Renova AB, GRYAB, GREFAB, Ale
Energi AB samt en smärre aktiepost i Kommentusgruppen
AB.

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 målsättningen med fastigheten är att,
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Kommunen och AB Alebyggen äger andelar i Ale
Elförening.
Kommunen innehar andelar i Kommuninvest i Sverige AB.
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Ord och begrepp
Långfristiga fordringar eller skulder

Anläggningskapital

Fordringar eller skulder överstigande ett år.

Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga
skulder, det vill säga eget kapital placerat i anläggningstillgångar.

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

Anläggningstillgångar

Nettokostnader

Tillgång som avses att stadigvarande innehas, det vill säga flera
år.

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag (riktade stats- och
landstingsbidrag), avgifter och ersättningar. Verksamhetens
nettokostnader (exkl. kapitalkostnader) återfinns i resultaträkningen.

Avskrivningar
Fördelning av anskaffningskostnaderna för en anläggningstillgång på fler år.

Omsättningstillgångar

Balansräkning

Likvida medel plus kortfristiga fordringar.

Visar kommunens ekonomiska ställning vid bokslutstillfället.
Visar det bokförda värdet av kommunens tillgångar och hur
dessa har finansierats med egna medel och lån.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Eget kapital

Personalomkostnader

Kommunens totala kapital bestående av anläggningskapital
och rörelsekapital. Utgörs i balansräkningen av skillnaden
mellan tillgångar och skulder. Förändringen av eget kapital
redovisas i resultaträkningen samt i balansräkningen genom
att jämföra årets och föregående års bokslut.

Arbetsgivaravgifter, pensionskostnader med mera. Belastar
verksamheterna med procentuella påslag på utbetald lön.

Resultaträkning

Finansnetto

Visar kostnader och intäkter under året och hur dessa påverkat eget kapital.

Skillnaden mellan finansiella kostnader och finansiella intäkter,
det vill säga i huvudsak räntekostnader minus ränteintäkter.

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Generella statsbidrag och utjämning
Generella statsbidrag utgår med ett bestämt belopp per invånare. Utjämningen består av inkomstutjämning och kostnadsutjämning.

Självfinansieringsgrad

Kapitalkostnader

Skuldsättningsgrad

Visar hur mycket av årets investeringar som finansierats med
egna medel.

Är en intern kostnad mellan kommunens finansförvaltning
och övriga förvaltningar. Kapitalkostnaderna består av avskrivningar och intern ränta på gjorda investeringar.

Relationen mellan skulder och eget kapital, det vill säga hur
stor del av tillgångarna som har lånefinansierats.

Soliditet

Kassaflödesanalys
Visar hur kommunens investeringar och löpande kassaverksamhet har finansierats och hur det har inverkat på kommunens likvida ställning.

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga hur
stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital.
Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklats.

Kortfristiga fordringar eller skulder

Utfall driftbudget

Fordringar eller skulder med en förfallotid om ett år eller
mindre.

Visar de olika verksamheternas budgeterade respektive redovisade resultat.

Likvida medel

Utfall investeringsbudget

Kontanter eller andra tillgångar som snabbt kan omsättas till
pengar till exempel medel på bank.

Visar de olika verksamheternas budgeterade respektive redovisade nettoinvesteringar.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.
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