
Grundskola, barnomsorg 8,09

Äldreomsorg 3,17

Gymnasieskola 2,46

Funktionshinderverksamhet 1,90

Individ- och familjeomsorg 1,68
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Ale kommuns bokslut 2008
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Härifrån kom Ale 
kommuns pengar 2008

UNDER 2008 EXPANDERADE ALE KOMMUN. Invånarna i Ale kommun ökade med 231 invånare. Ökningen är den åttonde största i regionen. Barnantalet ökar i 
Ales förskolor och under året öppnade den nya fina förskolan Storgården i Nödinge med sex avdelningar. Den nybyggda bandyhallen Ale Arena köptes av kommunen 
och erbjuder aleborna fin skridskoåkning. Gång- och cykelvägar till Vimmersjön och Sjövallen var andra efterfrågade projekt. 

STORGÅRDENS FÖRSKOLA öppnade 
i mars 2008. Idag går det 110 barn 
där i åldern 1–6 år. På Storgårdens 
förskola har man valt ett framgångs-
rikt sätt att kombinera kunskap med 
lek. Man kopplar samman kunskaper 
i språk, matematik, natur och teknik 
med sagor av Astrid Lindgren. 

– Vi märker att barnen tycker om 
att lära sig saker på detta sätt, säger 
Aida Jovicevic, rektor. 

ALE ARENA är flitigt använd. Den 
används till skridskoåkning och till 
olika typer av evenemang. Nyligen 
arrangerades en hundutställning 
på Ale Arena och snart är det dags 
för en kattutställning. Arenan hyras 
också ut till klubbar både inom Sve-
rige och utomlands. Lag från Norge 
och Holland har hyrat lokalen för 
träningsläger och matcher.

Ale kommuns årsredovisning 2008
Ale kommuns årsredovisning 2008 godkändes av kommunfullmäktige måndagen den 27 april. Här är en kort beskriv-
ning av dess innehåll. Vill du läsa årsredovisningen i sin helhet så finns den på ale.se.

Vad är en årsredovisning?
– Årsredovisningen visar vad som 
har hänt i kommunen och dess bolag 
under året, såväl ekonomiskt som i 
verksamheterna. En uppföljning görs 
av kommunens strategiska plan och 
budget, berättar Helene Ramert

Vad visar Ale kommuns 
årsredovisning 2008?
– Ale kommun visar i 2008 års bokslut 
ett positivt resultat på 37,5 Mkr. Av 

Miljoner kronor Kr Kr Kr

Hit gick dina pengar 2008 
Av en intjänad hundralapp betalade du 22 kr i skatt i Ale kommun år 2008. Här är en beskrivning av hur de 22 kronorna 
fördelades. Vill du ha mer information, vänd dig till ekonomienheten i Ale kommun tfn 0303 33 00 00.

Kommungem. planering 1,06

Kultur och fritid 0,86

Gator, park mm 0,30

Räddningstjänsten 0,32

Kommunal vuxenutbildning 0,20

Kollektivtrafik och färdtjänst 0,29

Arbetsmarknadsinsatser 0,15

Övrigt inkl pensioner 1,52

 Skatteintäkter 993

 Gen. stadsbidrag o utjämning 171

 Taxor och avgifter mm 107

 Övrigt 166

 Totalt 1 437

detta låg 25 Mkr redan i budget för 
att möta framtida pensionsåtaganden, 
säger Helene.

– Det är alltså 12,5 Mkr som är 
budgetöverskottet och det har upp-
stått på grund av att kommunen har 
haft lägre finansiella kostnader än 
budgeterat. 

– Budgetöverskottet motsvarar 
en procent av nettokostnaderna och 
behövs för att finansiera kommunens 
investeringar.

Hur ser Ales ekonomi ut 
framöver?
– Den ekonomiska krisen medför att 
prognosen för kommunens skatte-
intäkter kraftigt försämrats, berättar 
Helene.

– Kommunens verksamheter 
måste anpassas dels till den befolk-
ningsmässiga förändring som sker i 
kommunen men också till ett annat 
ekonomiskt läge.


