
Årets första kommunfullmäktigesam-
manträde äger rum på måndagkväll i 
Alafors. På dagordningen står bland 

annat den på senare tid omdebatterade 
Barn- och ungdomsnämndens budget för 
2007. Fullmäktige fastställde i november 
förra året nämndens budget för 2007 till 
428 Mkr. När Barn- och ungdomsnämn-
den senare behandlade sin budget på de-
cembermötet tog nämnden på eget initiativ 
beslut om en 8 Mkr större budget. Nämn-
dens ordförande, Eje Engstrand (s), visste 
redan då vad han gjorde och sa att "det här 
kommer jag få f-n för". Så får man själv-
fallet inte göra. En nämnd eller förvalt-
ning kan inte på egen hand fatta beslut om 
ramar som inte fullmäktige sanktionerat. 
Ändå skedde så i politisk enighet, även om 
det fanns meningsskiljaktigheter när det 
gäller åtgärderna för att lindra konsekven-
serna av budgeten. Hur kunde då en av 
kommunens mest rutinerade politiker, herr 
Engstrand själv, ta ett sådant beslut?

Efter detta har konsekvenserna av nämn-
dens strama budget blivit kända. Alvhems-
skolan blir enbart förskola, om än en tillfäl-
ligt utbyggd sådan. Hålanda förskolan stängs 
helt. Protesterna i Hålanda har varit skarpa 
och Eje Engstrand har bjudits in till än det 
ena och än det andra mötet för att förkla-
ra sig. Överallt har kritiken varit hård. Då 
har han ändå varit med om att anta en budget 
som överstiger de tilldelade ramarna – kanske 
i ett försök – att vinna tid och hitta lösningar 
för att slippa fler ödesdigra beslut. När Kom-
munstyrelsen upptäckte att Barn- och ung-
domsnämnden antagit en större budgetram 
än vad de tilldelats av fullmäktige blev Engs-
trand återigen utskälld – denna gång av kom-
munledningen. Nu är uppdraget mycket tyd-
ligt formulerat; "Fatta ett nytt budgetbeslut för 

2007 som utgår från av kommunfullmäktige 
fastställd budgetram".

Så varför tog rutinerade Engstrand ett 
beslut som kan verka ha formen av ett poli-
tiskt självmord? Jo, självklart ville han skapa 
en politisk debatt om Barn- och ungdoms-
nämndens ekonomiska situation. Han ville ha 
en öppen debatt när han såg att uppgiften att 
få ihop ekonomin för nämndens verksamhe-
ter inom förskola, skola och fritid var omöj-
lig. Min teori är att Eje helst av allt på denna 
jord vill slippa ta de beslut han snart kommer 
att tvingas att ta. I fullmäktige kommer han 
nu få sin debatt, kanske blir den både mot op-
position och internt. Ingen vill egentligen 
spara på barnen, men alla verkar vilja att Eje 
ska göra det ändå – åt alla andra. Debatten 
om mer pengar till nämnden blir dock svår 
att vinna. Kommundirektören och ekonomic-
hefen är nämligen överens om att nämndens 
ram inte är för snålt tilltagen. Det ska vara en 
realistisk uppgift, men det krävs att förvalt-
ningen inleder ett kraftfullt förändringsarbe-
te och kommundirektör, Stig Fredriksson, sa 
i telefon i torsdags att "det kommer att smärta, 
det gör alltid stora förändringar men de måste 
göras ändå".

Barn- och ungdomsnämndens ordförande, 
Eje Engstrand, har spelat ett politiskt spel och 
hoppas självfallet att vinna ytterligare några 
miljoner till nämnden. Risken är dock stor 
att fullmäktige beslutar att ramen 
ligger fast. Då sitter Eje fast – med 
en kritisk förvaltning – en för-
bannad opinion i Hålanda och 
Alvhem – och troligtvis har han 
också Svarte Petter på hand... 
Tur att Eje är Eje.
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ÅRSMÖTE 2007
Centern och 

Centerkvinnorna i Skepplanda
Söndag 4 februari kl 13.00 
i Skepplanda Hemvärnsgård

Program:
• Gert Billingsdal visar fi lm från Anten- 
   Gräfsnäs Järnvägamuseums 40-årsjubileum
• Roland Wall redogör för kommunaktuella frågor
• Kaffeservering
• Årsmötesförhandlingar

Alla medlemmar och 
sympatisörer hälsas väkomna!
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Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98, Distriktskansliet tel. 0521-618 10

ÅRSMÖTE
Tisdag 30 januari kl 19.00

Starrkärrs bygdegård

• Samhällsplaneringschef Lennart Nilsson 
talar om ”Ale nu och i framtiden”.

• Årsmötesförhandlingar.
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intresserade hälsas välkomna!
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Är du anhörig/närstående till någon 

som har en demenssjukdom?
Demensförbundet informerar om 
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demensförening på orten kan vara.

Måndag 5 februari kl 19.00
Församlingshemmet Skepplanda

Välkomna!
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PPMARKNADi Nödinge
Första infarten till Nödinge (fr Gbg)

Gula huset
Tor, fre, lör, sön 12-17

OBS! VARJE VECKA

Kallelse
Samfälligheten Risveden
har årsmöte månd den 5 

feb. kl 19.00 i sockenmaga-
sinet Grönköp Vadebacka

Sysslomännen

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
andelsägare och alla 

intresserade till årsmöte
onsdag 7 feb kl. 19

i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen


