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LEDIGA TJÄNSTER

Medborgarkontor öppnar i Nödinge

Kraftigt plus i bokslutet för Ale
– Men prognosen för 2007 är kärvare
ALAFORS. Ale kommun 
redovisar ett överskott 
på 41,7 miljoner kronor i 
bokslutet för 2006.

Det positiva resulta-
tet beror främst på ett 
bättre skatteutfall än 
beräknat.

– Dessutom har de 
låga räntorna bidragit 
till ett bra finansnetto, 
säger kommundirektör 
Stig Fredriksson.

Det stora plusresultatet till 
trots så tar kommunstyrelsns 
ordförande, Jarl Karlsson 
(s) och kommundirektör Stig 
Fredriksson, inte ut svängar-
na särskilt mycket när lokal-
tidningen träffar dem.

– 2006 var ett bra år ekono-
miskt, men pengarna behövs. 
Vi har fortsatta problem i två 
av våra nämnder och dessut-
om ökar pensionsskulden för 
pensionsförmåner intjäna-
de före 1998 med hela 44,9 
Mkr. I det sammanhanget är 
ett plusresultat på 41,7 Mkr 
inte så mycket att gapa om, 
menar Jarl Karlsson.

Merparten av överskottet 
för 2006 reserveras för fram-
tida pensionskostnader.

– Ja, vi kan bara konstatera 

att ökningen av pensionsskul-
den var större än resultatet för 
2006, fortsätter Karlsson.

Så pengarna kan inte an-
vändas till skolan?

– Nej, pengarna är inte 
tillgängliga. De omstruktu-
reringar som skolan nu gör 
måste göras för att behålla 
ekonomin i balans fram över, 
säger Stig Fredriksson.

Större intäkter
Skatteintäkterna blev cirka 
23 Mkr större än budgeterat 
och låga räntor tillsammans 
med amortering av låneskul-
den, som nu är nere i 175 Mkr, 
bidrog till ett finansnetto som 
till sist blev cirka 7 Mkr bättre 
än budgeterat.

Allt var som bekant inte 
positivt i bokslutet för 2006. 
Barn- och ungdomsnämnden 
och Utbildnings- och kultur-
nämnden hade fortsatta pro-
blem att klara ekonomin. Till-
sammans hade de ett under-
skott på närmare 14 Mkr.

– Sänkta statsbidrag, en 
förändrad åldersstruktur på 
våra barn, en nystartad fri-
skola och nya förutsättningar 
för Komvux bidrar till att vi 
måste göra större förändring-
ar för att använda reurserna 

mer effektivt, säger Jarl Karls-
son.

Ale kommuns totala bud-
getomslutning är drygt 1,1 
miljard kronor. Personalen 
uppgår till cirka 2000 perso-
ner.

– Med tanke på det är det 
viktigt att vi har en ekono-
misk marginal. Vi måste ha 
ett överskott för att slippa få 
panik så fort något händer. Vi 
får inte vara så känsliga, un-
derstryker Stig Fredriksson 
som tycker att resultatet är 
bra, men också nödvändigt.

Kärvt 2007
– Det ser vi nu när de första 
prognoserna för skatteintäk-
terna för 2007 kommer. För 
tillfället ser det ut som att vi 
förlorar ett par tre miljoner 
och så är det – ena stunden 
är det plus nästa minus. Då 
är det viktigt att ha lite mar-
ginal.

Investeringstakten för Ale 
kommun kommer de närmas-
te åren att ligga på runt 50-
60 Mkr.

– Det är förskolor, men 
också åtgärder i den fysiska 
miljön i samband med väg- 
och järnvägsutbyggnaden 
som kostar. Vi måste se till 

att vi har råd att fräscha upp 
infarterna till våra samhällen 
i samband med att Vägver-
ket drar fram den nya vägen, 
menar Jarl Karlsson.

En bra plattform
Ett bra resultat 2006 ger nu 
kommunen en bra plattform 
inför de problem och möj-
ligheter som väntar de kom-
mande åren. Omställningar-
na inom skola och barnom-
sorg kommer att genomföras 
så att nämndernas ekonomi 
kommer i balans.

Samtidigt går Ale in i en av 
de mest intressanta perioder-
na någonsin. Utbyggnaden 
av väg- och järnväg kommer 
att betyda mycket för regio-
nen. Intresset för etableringar 
och boende kommer att fort-
sätta öka.

Under 2006 ökade Ales po-
pulation med 395 personer 
och uppgår nu till 26 800.
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Engstrand ånyo i full-
mäktiges skottglugg
ALAFORS. Oppositio-
nen har inte lagt ner 
stridsyxan om föränd-
ringarna i skolan.

I fullmäktige hade de 
återigen siktat in sig 
på Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande 
Eje Engstrand (s).

Fränaste i debatten 
var Jan Skog (m) som 
undrade varför stäng-
ningen av Hålanda 
förskola inte nämndes i 
valrörelsen.

Eje Engstrand besvarade på 
måndagens kommunfull-
mäktige en motion om Hå-
landa förskola som Jan Skog 
signerat. Den lade sedan 
grunden för en lång diskus-
sion om såväl Hålanda som 
Alvhem, Starrkärr och Ala-
fors.

– Vad den socialdemokra-
tiska majoriteten nu säger 
är att "håll er borta från alla 
andra orter än Nödinge och 
Älvängen". De som köpt hus 
på landsbygden får se sig 
lurade på kommunal servi-
ce. Bara för att skjutsa barnen 
från Hålanda till Skepplan-
da skapar vi 16500 mil mer 
bilkörning. Är det så vi ska 
tackla miljöfrågorna i Ale? 
Tänk att miljöpartiet kan stå 
bakom ett sådant förslag? 
Har ni över huvud taget 
tänkt på miljökonsekvenser-
na, undrade Jan Skog.

Sune Rydén (kd) hade 
också ett antal frågor till Eje 
Engstrand.

– Jag undrar fortfaran-
de när vi tog beslutet om att 
stänga förskolan i Hålanda. 
Om det var på december-
mötet så tog vi i så fall också 
beslut om att stänga simhal-
len och det är väl inte aktu-
ellt?

Uppfattningen är delad 

huruvida det har varit tydligt 
nog om vad beslutet i Barn- 
och ungdomsnämnden har 
omfattat. Engstrand menade 
att oppositionen måste "häs-
tesovit" om de inte förstod 
att beslutet den 13 december 
fattades efter förvaltnings-
chefens föredragning.

– Hon sa mycket tyd-
ligt att klarar vi genomfö-
ra dessa förändringar i Hå-
landa, Alvhem, Starrkärr 
och Alafors så kan vi dra 
ett streck i konsekvensbe-
skrivningen. Det som sedan 
följde i listan, däribland sim-
hallen, berördes således inte, 
sa Engstrand irriterat.

Allianspartierna tog illa 
vid sig av påståendet att de 
sovit på sammanträdena i 
Barn- och ungdomsnämn-
den.

Torbjörn Köre (mp) 
var ensam om att backa upp 
Engstrand i debatten.

– Att centralisera och 
skapa större enheter behö-
ver inte betyda att man slutar 
arbeta i små grupper, tvärt-
om. Det kan skapa möjlig-
heter att jobba med mindre 
barngrupper i den större en-
heten så att säga.

Jan Skog kontrade.
– Ni menar att små enheter 

inte är lönsamma, men hur 
kommer det sig att det finns 
en nystartad skola i Ale med 
högre hyror, mindre barn-
grupper, bättre betald per-
sonal och så vidare. Jag re-
kommenderar Eje att släppa 
stoltheten och gå på studie-
besök.

Parterna är långt ifrån 
överens och frågan kommer 
med stor sannolikhet att 
återkomma i fullmäktige 
under våren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Hit flyttar kom-
munledningen i 
sommar. På Ale 
Torg kommer de 
högsta tjäns-
temännen och 
kommunalrå-
den att husera. 
På botten-
plan öppnar Ale 
kommun ett 
medborgarkontor 
dit Aleborna kan 
vända sig med 
frågor om den 
kommunala ser-
vicen.
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NÖDINGE. I sommar tar 
Ale kommun ett första 
steg mot att skapa ett 
kommunhus i Nödinge.

Kommunledningen, de 
ledande tjänstemännen 
och kommunalråden, 
flyttar in i Alebyggens 
tidigare lokaler.

Samtidigt öppnar Ale 
kommun ett medbor-
garkontor på bottenplan 
där  frågor om kommu-
nen enkelt ska kunna 
besvaras.

Kommunhuset i Alafors är för 
trångt. Det går inte längre att 
bygga om, utrymmena räcker 
inte till. Det är främst beho-
vet av sammanträdesrum samt 
ytterligare kontorsplatser för 
miljö- och byggförvaltningen 
som efterfrågas.

– Ale går in i en mycket ex-
pansiv fas, där väg- och järn-

vägsutbyggnaden kommer att 
påverka oss en hel del. När det 
gäller den kommunala admi-
nistrationen så växer även den 
när kommunen växer, säger 
kommundirektör Stig Fre-
driksson.

Från början var konto-
ret på Ale Torg som gränsar 
till Komvux nuvarande loka-
ler tänkt att användas av ut-
bildnings- och kulturförvalt-
ningen. När så regeringen 
förändrade bidragen till vux-
enutbildningen fick Komvux 
tänka om och den planerade 
ombyggnationen av Alebyg-
gens tidigare kontor stoppa-
des.

– Fast problemen för ut-
bildnings- och kulturförvalt-
ningen kvarstod liksom för 
Ale gymnasium där den ad-
ministrativa personalen också 
sitter trångt. Vi har nu hittat 
en lösning, där kommunled-

ningen tillsammans med kom-
munalråden och Ale Utveck-
ling flyttar ner till Ale Torg. 
Där kommer vi att dela loka-
ler med utbildnings- och kul-
turförvaltningen som lämnar 
plats i Ale gymnasium åt elev-
vårdspersonalen, redogör Stig 
Fredriksson.

Lokalen på Ale Torg byggs 
om minimalt och kommer att 
vara anpassad för 35 perso-
ner.

– Det är ett långsiktigt 
beslut. I Ales vision 2020 står 
det att vi ska försöka förlägga 
kommunhuset till Nödinge. 
Vi ska bli mer lättillgängliga. 
Ett steg i den riktningen tar vi 
nu också när entréplanet ut-
formas till ett medborgarkon-
tor. Där ska Aleborna kunna 
hämta de vanligaste blanket-
terna, få svar på frågor runt 
den kommunala servicen, se 
utställningar, turistinforma-

tion och så vidare, berättar 
Stig Fredriksson.

Blir inte detta en förhöjd 
lokalkostnad för kommu-
nen?

– Nej, det blir det inte totalt 
sett. Vår ambition är också att 
avyttra en del lokaler. Vi gör 
oss av med en del hyreskost-
nader samtidigt som vi får en 
ny på Ale Torg. Det går på ett 
ut. Dessutom hoppas vi få en 
extern hyresgäst på medbor-
garkontoret.

Vem då?
– Vi för just nu en dialog 

med polisen. De är intresse-
rade av att hyra in sig hos oss 
i Nödinge och ha en civilan-
ställd polis på plats hela tiden 
samtidigt som övriga ska vara 
ute på fältet. Det kan bli rik-
tigt bra för Aleborna, avslutar 
Stig Fredriksson.
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– Ale kommun utreder ett samarbete med polisen


