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Arbetslösheten har skjutit i 
höjden, väg- och järnvägs-
utbyggnaden förändrar hela 
landskapsbilden i Göta älv-
dalen, det planeras för nya 
bostäder – 400 där och 300 
där. Ale kommun är inne i sin 
mest föränderliga tid någon-
sin. Med tanke på det är kom-
munstyrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson, förvånansvärt 
avslappnad när det gångna 
året ska sammanfattas.

– Det har varit tufft med en 
ekonomiskt osäker situation, 
men så här i efterhand kan vi 
konstatera att alla i organisa-
tionen har gjort en strålande 
insats. Vi har lyckats behålla 
en god service under året och 
har samtidigt kunnat plane-
ra för åtskilliga förbättringar. 
Nästa år får till exempel pen-
sionärerna (65+) fria bussre-
sor inom Ale under lågtrafik-
tid och alla ungdomar upp till 
19 år kan röra sig fritt med 
buss i kommunen vardagar 
mellan klockan 16-22 och 
under helger. Det känns väl-
digt positivt, säger Karlsson 
spontant.

Utmaningarna har varit 
många under 2009 och en del 
är inte över än. Arbetslöshe-
ten, särskilt den bland ungdo-
mar, oroar kommunalrådet.

Viktigaste frågan
– Det är den enskilt vikti-
gaste frågan att jobba vidare 
med. Vi har bra traditioner 

i Ale att prioritera syssel-
sättningen och det kommer 
vi att göra under 2010. Åt-
skilliga insatser görs för att 
ingen ska behöva gå arbets-
lös för länge. Det finns en 
hel del spännande idéer som 
kommer att lanseras och vi 
hoppas att de faller väl ut. 
Det finns inte bara problem, 
det finns möjligheter också, 
menar Karlsson.

Verksamheten i Ale 
kommun följer den strategis-
ka planen som kommunfull-
mäktige har antagit för 2009-
2010. De 34 punkter som har 
gällt för året har utökats med 
ytterligare tio för 2010.

– Föreningslivet försöker 
vi till exempel stimulera lite 
extra med en pott pengar för 
stimulansbidrag. Vi vet att 

det finns behov att kunna 
söka lite fria medel att för-
verkliga idéer med. Fören-
ingarnas arbete är obeskriv-
ligt värdefullt för våra ung-
domar och jag lider verkli-
gen med Skepplanda BTK 
som utsatts för meningslöst 
sabotage. Jag tycker deras 
öppna brev till föräldrarna 
var ett mycket bra initiativ 
och jag hoppas verkligen att 
Forsvallen får vara ifred nu, 
säger Karlsson.

Ekonomin i fokus
Ekonomin har stått i fokus 
under de senaste tolv måna-
derna. Osäkerheten var stor 
kring hur hårt lågkonjunktu-
ren skulle slå mot Ale.

– Vi har hanterat det bra. 
Alla nämnder har fått behål-

la sina ramar. Kommunled-
ningen har inte lagt ut något 
som helst sparbeting. Nämn-
derna har bara haft i uppgift 
att anpassa sina verksamhe-
ter utefter tilldelad ram. Det 
är ett upp-
drag som är 
ganska själv-
klart. Du kan 
inte spendera 
mer pengar 
än du har. 
Inför 2010 
ser det ut 
som att alla 
nämnder kommer att ha en 
budget i balans. Det glädjer 
oss, säger kommunstyrelsens 
ordförande.

Mitt i den ekonomiska tur-
bulensen och finanskrisen står 
Ale mitt i sin största expansi-
on. BanaVäg i Väst bygger ut 
infrastrukturen genom Göta 
älvdalen i en rasande takt. 
Det banar samtidigt väg för 
ett ökat intresse av att flytta 
till Ale. För att möta efterfrå-
gan planeras det för nya stora 
bostadsområden i såväl Nö-
dinge som Älvängen.

Kronogården
– Arbetet med Kronogården 
i Älvängen är roligt. Orts-
borna är nyfikna och posi-
tiva. På sikt blir det närma-
re 450 nya boenden, vilket i 
sin tur ökar kundunderlaget 
för Älvängens köpcentrum. 
Det för mycket gott med 
sig. I Nödinge har 16 före-
tag fått i uppgift att titta på 
hur Alehöjd kan utvecklas. 
Bergssträckan mellan Nol 
och Nödinge är nästa stora 
utbyggnadsområde med 300 
nya bostäder. I slutet av första 

kvartalet hoppas vi kunna re-
dovisa vilka förslag vi vill gå 
vidare med, berättar Karls-
son.

När det gäller bostadsut-
byggnad fick Ale kommun en 

tidig julklapp 
i höstas, då 
kommunled-
ningen änt-
ligen kom 
överens med 
den norska 
Orklakon-
cernen om 
ett markbyg-

ge i södra Nödinge.
– Trägen vinner. Det går 

inte i ord beskriva hur vik-
tigt detta var för utveckling-
en av Nödinge. Markbytet i 
Backaområdet skapar möj-
ligheter för upp till 800 nya 
bostäder samtidigt som det 
nu finns förutsättningar för 
golfbanan att vidareutveck-
las, säger Karlsson.

Verle gammelskog
Bland årets stora händelser 
räknar Jarl Karlsson också in 
förvärvet av Verle gammel-
skog i Hålanda.

– Det var en viktig prin-
cipfråga. Ale kommun värnar 
naturen och insamlingen som 
många alebor var engagerade 
i gav 2,5 Mkr, vilket gjorde att 
det kändes angeläget att även 
kommunen tog sitt ansvar. I 
maj 2010 ska vi uppmärksam-
ma Verleskogen med en form 
av invigning.

Han berättar också om 
många intressanta företags-
besök. Kommunledning-
en har under året utökat sin 
dialog med näringslivet. Nya 
former av möten med företa-

gare har provats.
– Att vara ute och träffa en-

skilda företagare är oerhört 
lärorikt. Det mest intressan-
ta mötet i år var nog det hos 
Aerospray i Skepplanda. Ett 
företag som jag har känt till 
länge, men inte haft någon 
insikt i. Jag visste knappt vad 
de sysslade med, men nu vet 
jag, säger Karlsson och ler.

ETC
Ale kommun är också mycket 
aktivt i arbetet med att få till 
stånd ett kluster runt fram-
tidens energiteknik. Initiati-
vet till Energiteknikcentrum 
(ETC) har burit frukt. Av-
knoppningen Alelion Batte-
ries AB skapade stora rubri-
ker i våras, då en konventerad 
Fiat 500 presenterades som 
elbil av systerföretaget EV 
Adapt. Nödinge var plötsligt i 
riksmedia och Sveriges första 
serietillverkade elbil hylla-
des av bland andra landshöv-
ding Lars Bäckström. Ale 
kommun har beställt de två 
första elbilarna och väntar nu 
på leverans.

– Intresset för elbilen är 
stort även bland andra kom-
muner och det är därför vik-
tigt att vi vågar gå främst i 
ledet. Våra två bilar kommer 
att testas på alla sätt för att 
upptäcka eventuella brister. 
Det här med framtidens en-
ergiteknik är en framtids-
bransch och det är fantas-
tiskt att Ale kommun kan vara 
med och leda den utveckling-
en, säger Karlsson.

Ungdomsinflytande
Ungdomar och deras situa-
tion i Ale upptar mycket tid. 
Jarl Karlsson vill öka ung-
domsinflytandet.

– Vi jobbar med den frågan 
och försöker hitta formerna. 
De önskar en rakare kommu-
nikation med politiken och 
det ska de få. Ett ungdoms-
råd bildas nu och det kan vara 
ett sätt till en stärkt dialog.

Nästa år är det dags för ale-
borna att sätta betyg på majo-
ritetens styre. Det stundar ett 
val i september.

– Sysselsättningen kommer 
bli den viktigaste frågan i 
landet, liksom välfärden i 
övrigt. I Ale är skolan priori-
terad, men det är vi ju överens 
om över blockgränsen, menar 
Jarl Karlsson som inte verkar 
oroad över att valet närmar 
sig.

Efter att ha gått igenom 
alla årets formaliteter, plus 
som minus, rättar sig kom-
munstyrelsens ordförande.

– Det största som hände 
mig personligen 2009 var fak-
tiskt att jag gifte mig. Glöm 
inte att skriva det.

Självklart inte!

Jalle ser möjligheter i tuffa tider
– Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året

Kommunstyrelsens ordförande har rattat Ale kommun under ett tufft 2009, men när året sammanfattas har han inte svårt 
att hitta ljusglimtar.

JARL KARLSSON

Bor: Villa i Älvängen.
Ålder: 59
Civilstånd: Gifte sig med Nada 
under 2009.
Yrke: Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale.
Nyårslöfte: ”Vara rädd om min 
hälsa och se till att nära och kära 
har det bra”.
Hur firar du jul? Släkt från Kroa-
tien kommer hit och jag hoppas 
få visa upp julen på Liseberg och 
en vit Alebacken samt i övrigt vad 
Västsverige har att bjuda.”.

Vi har bra traditioner i Ale 
att prioritera sysselsätt-
ningen och det kommer vi 

att göra under 2010.
Jarl Karlsson

ALE. BanaVäg i Väst är det största som har hänt Ale och ger kommunen en unik möjlighet att expandera.
Ungdomsarbetslösheten är det största hotet.

Jarl Karlsson (S), har efter tre år som kommunstyrelsens ordförande, bra koll på vad som gäller.
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