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Välkommna!

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER
Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/
Ale startar en ny studiecirkel den 
15 februari 2010 klockan 18.30.
Vi kommer bl.a. att prata om jämställdhet, 
olika slags våld, normaliserings-processen och 
hedersrelaterat våld. 
Ung som gammal, man som kvinna är 
välkommen att delta.
Har Du frågor eller funderingar är Du 
välkommen att ta kontakt med oss. 
Vid intresse ska anmälan göras senast 
den 12 februari 2010.

VÄLKOMMEN!

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
0303-249 250
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Plusresultat för Ale kommun 2009
– Ett dramatiskt år slutade till sist positivt
ALE. Finanskris och lågkon-
junktur skapade oro.

Skatteprognoserna pekade 
på stora negativa föränd-
ringar.

När Ale kommun presen-
terar sitt bokslut för 2009 
redovisas ändå ett plusre-
sultat på dryga 25 miljoner 
kronor.

– Situationen såg dyster ut första 
halvåret, men med aktivt arbete 
och fokus på möjligheter har re-
sultatet väsentligt förbättrats, säger 
kommunstyrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S). Nämndernas kraftful-
la omställningsarbete har givit resul-
tat och samtliga nämnder, med un-
dantag för Utbildning- och kultur, 
ligger på ett resultat nära budget. 
Detta ger en mycket god grund att 
stå på i vårt tvååriga budgetsystem. 
Ale har en stark och välskött eko-
nomi.

Ett annat skäl till det stora över-
skottet är också skattehöjningen 
som skedde inför 2009 med 30 öre. 
Det gav en förstärkning på drygt 14 
Mkr.

– Det ekonomiska läget var osä-
kert och vår ambition att ha en be-
redskap för att motverka en ökad ar-
betslöshet gjorde att vi valde att höja 
skatten. Det var rätt beslut, säger 
Jarl Karlsson.

Bättre prognoser
Skatteprognoserna förbättrades 
successivt under andra halvan av 
2009, men stannade på hela 22 mil-
joner lägre än när budgeten antogs. 
Som värst visade SKL:s (Sveriges 
kommuner och landsting) skatte-
prognos på en försämring av skat-
teintäkterna på minus 34 Mkr. Även 
om det hade blivit verklighet hade 
Ale kommun klarat av att redovisa 
ett plusresultat.

De sänkta arbetsgivaravgifter-
na har också haft en positiv effekt 
för kommunens ekonomi, liksom de 
låga räntorna.

– Vi har valt att amortera av på 
låneskulden och den är nu extremt 
låg jämfört med kommuner i samma 
storlek. Vi har gått från över 200 till 
62 Mkr. Det beror dels på ett gynn-
samt ekonomiskt läge dels på att en 
del större investeringar har skjutits 
fram, säger ekonomichef Helene 
Ramert.

Uteblivna investeringar
Investeringarna under 2009 stanna-
de vid 54 Mkr, vilket var hälften av 
vad som budgeterats. Ale kommun 
kommer dock att behöva ha ett låne-
utrymme de kommande åren.

– Flera planerade insatser är 
kopplade till väg- och järnvägsut-
byggnaden. De står för dörren nu, 
säger Ramert.

Andra tunga investeringar 
kommer att ske i skolor och för-
skolor.

– Totalt talar vi om 300 Mkr de 
närmaste åren. En ny grundskola i 
Nödinge och minst en förskola till i 
Älvängen, berättar Jarl Karlsson.

Arbetet med Bohushallen, en helt 
ny idrottshall, inleds också nu i vår.

Kommunledningen är noga med 
att understryka att inga nämnder 
tvingats till besparingar. Alla verk-
samheter har fått behålla sina till-
delade ramar.

– Däremot har vi ständigt påpe-
kat  vikten av att inte göra slut på 
pengar som inte finns. Traditionen 
att gå med underskott försöker vi nu 
byta mot ett seriösare förhållnings-
sätt, säger kommundirektör Stig 
Fredriksson.

Inga sparåtgärder
Förändringar som har skett i nämn-
derna har inte varit sparåtgärder 
utan anpassningar till den verk-
lighet som fullmäktige fastställt 
budget för.

– Det har varit ett tufft omställ-
ningsarbete i vissa av nämnderna 
och efter 2010 hoppas jag att samt-
liga verksamheter ska vara i balans. 
Det gäller även Utbildnings- och 

kulturnämnden enligt vår senaste 
rapport från ledningsgruppen, säger 
Jarl Karlsson.

I budgeten för 2009 fanns bland 
annat en reserv för att kunna klara en 
kraftig befolkningstillväxt. Lågkon-
junkturen gjorde att behovet av nya 
förskoleplatser inte växte så snabbt 
som det fanns reserverade medel för. 
Budgetreserven har därmed inte be-
hövts användas. De samlade budget-
anpassningarna och yttre faktorer 
som förändrats till det bättre ligger 

främst till grund för det positiva re-
sultatet. Ale kommun visar på ne-
dersta raden +35,2 Mkr. I budgeten 
för 2009 låg redan 10 Mkr avsatta 
för att möta framtida pensionsåta-
ganden. Exklusive detta ligger resul-
tatet på 25,2 Mkr.

Stödet till Alebacken
– Vi kan nu glädja oss åt att kunna 
fortsätta arbetet med att utveckla 
kommunens verksamheter med för-
stärkt fokus på barn och ungdom, 

skolan, infrastruktur, miljö/natur 
och fritid. Exempel på de sist-
nämnda är de stora saneringsprojek-
ten av förorenad mark längs Göta 
Älv, köpet av Verleskogen, stödet 
till Alebacken och öppnandet av 
Mötesplats Ungdom, avslutar Jarl 
Karlsson.

Jarl Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande och nybliven 60-årsjubilar, kunde glädja sig extra mycket åt 
ett starkt bokslut för 2009. 35,2 Mkr plus inklusive en budgeterad pensionsavsättning på 10 Mkr är inte illa i 
tider av finanskris och lågkonjunktur. Dock höjdes kommunalskatten med 30 öre inför 2009, vilket bidrar till 
överskottet.           Arkivbild: Allan Karlsson

Stödföreningen Vaken kallar till

ÅRSMÖTE
Tisdag 2 mars kl 18

Göteborgsvägen 94, Älvängen
Sedvanliga årsmöteshandlingar

Verksamhetsplan 2010
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Välkomna!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Öppet som vanligt!
Jourcentralen på Kungälvs sjukhus

Öppen och tidbokad mottagning

Vardagar kl. 17.00–22.00.
Lördagar, söndagar samt helgdagar kl. 10.00 –16.00.

Vill du slippa att spendera tid i väntrummet? 
Ring 0303-988 26 och boka tid så slipper du vänta!

Välkomna
Jourcentralen Kungälv
Kungälvs Sjukhus
442 83 Kungälv
Tfn 0303-988 26
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