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Ale kommuns bokslut 2009

Kortversion av Ale kommuns årsredovisning 2009

Viktiga händelser under 2009

Ale kommuns årsredovisning 2009 godkändes av kommunfullmäktige måndagen den 29 mars. Här är en 

kort beskrivning av dess innehåll. Vill du läsa årsredovisningen i sin helhet så finns den på ale.se.

Vad visar Ale kommuns årsredo-

visning 2009?

2009 var ett år som innehåll 

stor dramatik i den ekonomiska 

utvecklingen. Övergången från 

tidigare års kraftiga högkon-

junktur till finanskris och låg-

konjunktur gjorde att de ekono-

miska förutsättningarna plötsligt 

förändrades. Skatteprognoserna 

försämrades successivt under det 

första halvåret och nämnderna 

hade problem med sina omställ-

ningsarbeten. Under det andra 

halvåret började emellertid den 

ekonomiska situationen att ljusna. 

Skatteprognoserna förbättrades 

något och kommunens kostnader 

för arbetsgivaravgifter och avtals-

försäkringar sjönk kraftigt.

– Ale kommun visar i 2009 års 

bokslut ett positivt resultat på 

35,2 Mkr. Av detta låg 10 Mkr re-

dan i budget för att möta framtida 

pensionsåtaganden, säger Helene.

– Det är alltså 25,2 Mkr som är 

budgetöverskottet. Det har upp-

stått dels på grund av att kom-

munen har haft lägre finansiella 

kostnader än budgeterat samt 

dels att den budgeterade reserven 

för en kraftigare befolkningsök-

ning än vad nämndernas ramar 

baserats på inte behövt ianspråk-

tas eftersom antalet Alebor endast 

ökat med 71 personer under 2009. 

– Resultatet motsvarar ca 3 

procent av nettokostnaderna och 

behövs för att finansiera kommu-

nens framtida investeringar och 

pensionsskulden.

Hur ser Ales ekonomi ut  

framöver?

– Den ekonomiska krisen medför 

att kommunens skatteintäkter inte 

ökar och vi måste möta kommun-

innevånarnas behov med i stort 

sett samma ekonomiska resurser 

2010 och 2011, berättar Helene.

– Vi planerar för en kraftig be-

folkningsutveckling i samband 

med att väg- och järnvägspro-

jektet färdigställs och den plane-

rade byggnationen av bostäder 

kommer igång.

– Kommunens verksamheter 

måste anpassas till den befolk-

ningsmässiga förändringen men 

också till ett annat ekonomiskt 

läge och kommuninvånarnas 

förändrade behov.
Helene Ramert, ekonomichef i Ale 
kommun

Hit gick dina pengar 2009 

Av en intjänad hundralapp betalade du 22,30 kr i skatt i Ale kommun år 2009. Här är en beskrivning av hur de 

22,30 kr fördelades. Vill du ha mer information, vänd dig till ekonomienheten i Ale kommun tfn 0303 33 00 00.

Härifrån kom Ale  

kommuns pengar 2009

 Miljoner kronor

Skatteintäkter 1 028

Gen. Stadsbidrag o utjämning 176

Taxor och avgifter mm 115

Övrigt 208

Totalt 1 527

 Kr

Grundskola/barnomsorg 8,14

Äldreomsorg 3,21

Gymnasieskola 2,49

Funktionshinderversamhet 1,94

Individ- och familjeomsorg 1,77

 Kr

Kommungem. planering 0,98

Kultur och fritid 0,87

Pensionskostnader 0,50

Kollektivtrafik och färdtjänst 0,37

Gator, park mm 0,33

 Kr

Räddningstjänsten 0,31

Kommunal vuxenutb. 0,19

Arbetsmarknadsinsatser 0,13

Övrigt 1,07

UNDER 2009 RIKTADES UPPMÄRKSAMHETEN SÄRSKILT till satsningar på barn- och ungdomar. Exempel på detta är tillbyggnaden av Båtsmans förskola, elevdatorer till grundskolan och gym-

nasieskolan (One-to-One-projekten), öppnandet av Mötesplats ungdom och stödet till föreningen Alebacken för den nya liftanläggningen. Miljöarbetet har drivits bland annat genom de stora 

saneringsprojekten av förorenad mark längs Göta älv och köpet av Verle gammelskog.

Båtsmans förskola

När Båtsmans förskola i Älvängen 

skulle byggas ut fick barnen vara 

med och bestämma hur det skulle 

bli. Man tog fasta på barnens 

rätt att påverka sin vardag och 

lyssande på deras önskemål redan 

vid planeringen av bygget. Två 

avdelningar på Båtsmans

förskola har nu blivit fyra. Totalt 

kommer verksamheten kunna 

erbjuda plats för cirka 70 barn i 

åldern 1–6 år.

Juni

Mötesplats ungdom

Mötesplats ungdom öppnades 

den 12 mars 2009. Det var ett 

resultat av att ungdomarna i Lupp 

undersökningen hade efterfrågat 

mer mötesplatser.  Det skapades 

en öppen kulturverksamhet som 

ett samarbetsprojekt mellan Kul-

tur, Fritid, Vakna!, Löftet, Studieför-

bundet vuxenskolan, ABF, Svenska 

kyrkan och Ale gymnasium. 

Mötesplats ungdom är kulturverk-

samhet med betoning på det egna 

skapandet.


