
NÖDINGE. Ale kommun 
redovisar ett plusre-
sultat på 37,5 miljoner 
kronor (Mkr) för 2008.

Av detta låg 25 Mkr 
redan i budgeten för 
att fortsätta möta den 
pensionsskuld som 
finns.

Det egentliga resul-
tatet är således 12,5 
Mkr.

Avslutningen på 2008 var svår 
att ta till sig. Ale kommun re-
dovisade ett positivt resul-
tat  samtidigt som majori-
teten föreslog en skattehöj-
ning med 30 öre. Bokslu-
tet som visar ett resultat på 
12,5 Mkr efter avsättningen 
till pensionsåttaganden före 
1998, har sin bakgrund i en 
för Ale kommun positiv fi-
nansmarknad.

– Vi hade mycket pengar, 
stor likviditet, när räntan på 
innestående medel var hög. 
Samtidigt minskade vi vår lå-
neskuld och fick också en rän-
tekompensation från staten 
för inlösta fastigheter i Bana-

Väg i Västprojektet. Även om 
finansmarknaden var orolig i 
stort så var den positiv för Ale 
kommun, säger ekonomichef 
Helene Ramert och tilläg-
ger:

– Vi var oroliga för att 
behöva låna pengar till inves-
teringar på den nervösa kre-
ditmarknaden. Därför valde 
vi att behålla en hög likvi-
ditet och det fick en lönsam 
effekt.

Med andra ord var det "fi-
nanspolitiken" i Ale kommun 
som låg bakom stora delar av 
det positiva resultatet i bok-
slutet för 2008. Verksamhe-
terna hade det desto kärvare. 
Vård- och omsorgsnämn-
den, Tekniska nämnden samt 
Miljö- och byggnämnden låg 
nära budget. Värre var det 
för de båda skolnämnderna. 
Barn- och ungdomsnämnden 
backade 7,6 Mkr och Utbild-
nings- och kulturnämnden 7 
Mkr.

Omställningsarbete
– Det pågår ett omställnings-
arbete i båda förvaltningarna. 
Antalet elever i grundskolan 
har minskat kraftigt samtidigt 
som förskolan växer, dessut-
om noterar vi att fler elever 
väljer gymnasieskola på annat 
håll, säger kommundirektör 
Stig Fredriksson.

Kommunstyrelsen ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S), är 
tydlig med sin vilja.

– Vi djupdyker i dessa 
nämnders rapporter och 
försöker se vad problemen 
består i. Vi måste komma 
till rätta med ekonomin och 
för att lyckas med det krävs 
säkra prognoser. Idag har vi 

för stora avvikelser.
Underskottet på 14,6 Mkr 

som de båda skolnämnderna 
visar har delvis kompense-
rats med försäljning av sten-
material till BanaVäg i Väst, 
ersättningar för deponering 
och goda ränteintäkter.

Investeringarna för 2008 
uppgick till 67 Mkr och de 
största projekten är Storgår-
dens förskola i Nödinge, ban-
dyhuset Ale Arena, överta-
gandet av vägen till Alekros-
sen, gång- och cykelvägar 
till Vimmersjön och Sjöval-
len samt divers VA-anlägg-
ningar.

Framtidens ekonomiska 

utsikter präglas mer av oro 
och osäkerhet.

– Vi känner en stor osäker-
het kring hur kommunsek-
torn kommer att påverkas av 
lågkonjunkturen. Den 19 fe-
bruari kommer en ny skatte-
prognos som vi hyser stor res-
pekt för. Sveriges kommun 
och landsting (SKL) har 
redan aviserat till regering-
en att den offentliga sektorn 
behöver mer pengar, säger 
Helene Ramert.

Med detta som bakgrund 
anser kommunledningen att 
årets plus är extra skönt.

– Det gör oss självklart 
bättre rustade att möta de 

många påfrestningar och ut-
maningar som väntar under 
året, säger Jarl Karlsson.

Ett av de mest oroande och 
växande problemen är arbets-
lösheten.

Ständig dialog
– Vi står i ständig dialog med 
Arbetsförmedlingen. Det 
som skrämmer oss mest är 
att arbetslösheten nu är 7,6% 
bland ungdomar mot 4,3% 
motsvarande period förra 
året, säger Jarl Karlsson och 
fortsätter:

– Våra insater på arbets-
marknaden kommer att vara 
både lokala och regionala.

Ale kommun är inne i en 
expansion, något man inte 
planerar att avbryta.

– Vi tänker inte stanna av 
vår planprocess, utan det an-
tagna bostadsförsörjnings-
programmet för 2008-2015 
ligger fast. För Kronogårds-
området i Älvängen finns 
planer på cirka 400 nya bo-
städer, säger Jarl Karlsson.

Under 2009 finns plane-
rade investeringar på totalt 
79 Mkr. De största är en ut-
byggnad av Båtmans försko-
la i Älvängen, en ny försko-
la i Nödinge och 10 Mkr för 
byggstart av en ny idrottshall 

i Bohus.
– Dessutom återstår 33 

Mkr från investeringsbudge-
ten 2008 som inte användes. 
En översyn får ge svar på hur 
vi gör med dem, säger Jarl 
Karlsson.

På onsdag inleds det stora 
saneringsprojektet för för-
orenad mark vid Surte glas-
bruk, Bohus Varv och Tider-
mans utfyllnadsområde.

– Den hållbara utveck-
lingen; ekologiskt, ekono-
miskt och socialt är ett cen-
tralt tema för Ale kommun, 
säger Jarl Karlsson.
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Attention-träffar i Kungälv
Vänder sig till dig med ett neuropsykiatriskt funktionshinder, 
eller till anhöriga. Inget krav på medlemskap utan vem som 
helst som är intresserad av föreningen är välkommen.

Träffar under våren i Kungälv
Vi diskuterar egen problematik, att vara anhörig, medicinering, 
arbete, studier och skola.
Vi träffas följande måndagar under våren: 9/2, 23/2, 9/3 och 23/3,
kl 18:30. Plats: Värmestugan vid Fontins skidbacke på Tvetgatan.
Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på fika.

Mer information finns på http://attention.vgl.se.Gäller t.o.m. 18/2 2009 med reservation för slutförsäljning 

och lokala avvikelser. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Hemtex webshop - alltid öppet www.hemtex.com.
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199,-
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Enkla 
förändringar

Positivt bokslut för Ale 2008
– Men det råder stor osäkerhet inför framtiden

En efterlängtad idrottshall i Bohus står snart på tur. Förprojektering pågår och i budgeten för 2009 finns 10 Mkr avsatta.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S).

Ekonomichef, Helene 
Ramert.

Arkivbild: Allan Karlsson
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