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Nej, Jalle, Vision 2020 
innehåller nog inte 
några felskrivningar 

– men efterlevnaden av den 
tycks vara dålig!

Visst ska alla företag/före-
tagare behandlas lika! Men 
har kommunen lovat ett fö-
retag något anser jag att det 
löftet ska hållas – även om 
det endast var muntligt! Det 
är en hederssak!

Även om Ale kommun ar-
betar brett och på många 
olika sätt för att förbättra nä-
ringslivsklimatet så förstörs 

ändå vårt rykte av en dylik 
fadäs. Dåliga rykten sprider 
sig tyvärr som löpeldar! 

Jarl, Du vet mycket väl 
att jag är för entreprenörer. 
Jag känner också till Lagen 
om offentlig upphandling 
och vet att anbudsförfaran-
det kan ”manipuleras”. En 
kommun skall inte endast se 
till det lägsta anbudet utan 
kräva kvalitet – i verklighe-
ten – inte bara på pappret! 
Det finns många som kan 
vittna om den dåliga kvalite-
ten hos de företag som vann 

färdtjänstupphandlingen! 
Det är extra viktigt med kva-
litet hos företag som arbetar 
med människor! Hade Ale 
kommun höjt kvalitetskravet 
hade ett Aleföretag säkerli-
gen vunnit upphandlingen.

En annan aspekt jag inte 
gillar är att företag som 
lägger allför låga anbud inte 
kan betala skäliga löner till 
sina anställda. 

I Vision 2020 finns planer 
på ett kommunhus i Nö-
dinge. Det har jag ställt upp 
på i Kommunfullmäktige, 

men jag ställer inte upp på 
planerna att redan nu flytta 
Kommunledningen till Ale-
byggens gamla lokaler. 
Chefer ska finnas nära övriga 
anställda! Och det påstås att 
det inte ska 
bli förhöj-
da lokalkost-
nader. Tillåt 
mig tvivla!

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Svar på Jarl Karlssons genmäle i Alekuriren vecka 9

"Jag har inte ändrat mig!"
Ale kommuns uppgift 

är att ge invånar-
na en bra service till 

så låga kostnader som möj-
ligt! De pengar som skat-
tebetalarna bidrar med ska 
användas så effektivt som 
möjligt. Ett sätt att nå dit 
är att införa möjligheten 
för privata företag/fören-
ingar att begära att kom-
munen upphandlar verk-
samhet i konkurrens, en så 
kallad utmaningsrätt.

Utmaningsrätten inne-
bär att företag som ser en 
möjlighet att bedriva kom-
munal verksamhet i alterna-
tiv regi ska få en chans att 
göra det genom en begäran 
att verksamheten upphand-
las i konkurrens. Att kon-
kurrensupphandlingar har 
stora fördelar, ur såväl kvali-
tets- som kostnadssynpunkt, 
torde de flesta partier vara 
överens om.

Om ett företag ser en 
möjlighet att driva en spe-
cifik tjänst eller verksam-
het billigare än kommunen 
(med bibehållen eller högre 
kvalitet) ska företaget kunna 
begära att få den tjänsten 
eller verksamheten upp-
handlad. Kommunen skulle 
då, inom en bestämd tids-
period, vara tvungen att ge-
nomföra en öppen anbuds-
upphandlng av den tjänsten 
eller verksamheten.

Kommunen ska självklart 
alltid ha möjlighet att säga 
nej om det skulle finnas syn-
nerliga skäl emot ett sådant 
förfarande. Kommunen 
ska naturligtvis kunna välja 
att upphandla en verksam-
het tillsammans med någon 
annan verksamhet, begära 
in anbud på hela eller delar 
av en verksamhet etcetra. 
Detta utifrån på vad som 
anses lämpligt för att gynna 
till exempel kvalitetsutveck-
ling men också ekonomi.

Myndighetsutövning och 
strategiska ledningsfunktio-
ner skall ej kunna bli föremål 
för utmaning. Verksamhet 
som redan är utlagd på en-
treprenad ska inte kunna bli 
föremål för utmaning under 
pågående avtalsperiod.

Med anledning av ovan-
stående yrkar Allians för Ale 
att Kommunfullmäktige be-
slutar:
– Att införa en så kallad Ut-
maningsrätt i Ale kommun i 
enlighet med motionens in-
tentioner.

Moderaterna
Jan Skog

Folkpartiet
Rose-Marie Fihn

Kristdemokraterna
Sune Rydén

Centerpartiet
Roland Wall

Inför utmaningsrätt 
för företagare i Ale

På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26/2 
diskuterades genom 

en interpellation det förslag 
om nedläggning av kommu-
nens mindre skolor som vän-
stermajoriteten förespråkar. 
Enligt  ordförande i Barn- 
och ungdomsnämnden Eje 
Engstrand så redogjorde 
förvaltningschefen klart och 
tydligt för att om förslagen i 
den konsekvenslista som fö-
redrogs på nämndens sam-
manträde  den 13 december 

genomfördes så skulle bud-
geten klaras och man kunde 
dra ett streck i listan fram-
för  punkten övrigt. Om inte 
ledamöterna i nämnden för-
stod detta så måste dom ha 
suttit och ”hästesovit”.
Nu blir det ju intressant för 
på decembermötet så fö-
rekom inget förslag om att 
lägga ner Alafors och Starr-

kärrsskolan. Tvärtemot så 
skriver  man under stycket 
centrala skolområdet.
Citat; "Inom skolområdet före-
slås enligt uppdrag ingen för-
ändring av skollokaler. Istäl-
let undersöks olika alternativ 
för att utnyttja lokalerna opti-
malt främst inom förvaltning-
ens verksamhetsområde, men 
även aktivt söka alternati-

va användningsområden inom 
kommunen."

Plötsligt i en tjänste-
skrivelse daterad 2007-01-
30 och som redovisades på 
nämnden den 31/1 så säger 
man förvaltningen kommit 
fram till att Alaforsskolan 
och Starrkärrsskolan är de 
mest lämpliga att avveckla 

som skolor. Genom detta så 
uppnår man enligt skrivelsen 
minskade smådriftsnackde-
lar och minskade overhead-
kostnader. Vem har gett för-
valtningen detta uppdrag? 
Blev det för känsligt och job-
bigt att utreda om eventuellt 
den trångbodda kommun-
förvaltningen skulle flytta in 
i tomma lokaler på Himla-
skolan? Barn och ungdoms-
nämnden har i alla fall inte 
givit förvaltningen detta 
uppdrag.

På den presskonferens 
som vänstermajoriteten an-
ordnade säger Göran Karls-
son (v) att små skolor med 
lite personal skapar ingen 
kvalitet. Under kommunfull-
mäktigesammanträdet fort-
satte Torbjörn Köre (mp) 
det resonemanget och talade 
om den dåliga kvalitén  i 
småskolorna och att det var 
något ” historiskt” över att 
prata om mindre skolor nu 
skall det centraliseras och bli 
så bra.

Frågan är ju hur många av 
föräldrarna, eleverna och lä-
rarna på dessa skolor som 
delar den inställningen?
Matz Gustafsson i Hålanda 
skriver i en tankvärd insän-
dare att detta säkert inte är 
ett panikbeslut utan en med-
veten strategi av vänsterma-
joriteten att få bort det som 
anses som det dyra boen-
det på landet: Kan det vara 
så illa? Och hur stämmer det 
i så fall med Ale kommuns 
vision 2020?

Jarl Karlsson (s) frågar 

i en insändare om Rose-
Marie Fihn ändrat sig om 
visionen? Men frågan är väl 
om Jarl Karlsson och majori-
teten har ändrat sig.
I Ale vision 2020 står det 
citat; "I Ale bor 30 000 inv. 
som är trygga i sitt boende och 
med den kommunal servicen. 
Närheten till fungerande kol-
lektivtrafik, kommersiell servi-
ce och kommunens vackra na-
turområden gör kommunen 
attraktiv. Ale erbjuder möj-
ligheter att bo på landsbyg-
den med närhet till storstaden 
vilket efterfrågas av många."

Frågor man ställer sig?
Gäller inte denna fina skriv-
ning i Ale vision längre?
Trots att inte Alaforsskolan 
och Starrkärrskolan inte dis-
kuterades med under decem-
bermötet så läggs det plöts-
ligt fram förslag om ned-
läggning  på januarimötet. 
På vems uppdrag?
Trots att kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige be-
slutar om 3 miljoner extra så 
skall alla förslag som så ”tyd-
ligt redovisats” + Alafors-
skolan och Starrkärrskolan 
läggas ner, varför?
Varför ställer miljöpartiet 
upp på denna centralise-
ringspolitik?

Kan det vara så enkelt att 
vänstermajoriteten tänker att 
det är ju fyra år till nästa val 
så nu tar vi chansen att bli 
av med alla mindre enheter. 
Väljarna glömmer ju så fort!!

Sune Rydén
Tony Karlsson

Kristdemokraterna

Vi beklagar att det 
hände, men idag tog 
kommunens majo-

ritet dvs. socialdemokra-
ter, vänsterpartister och mil-
jöpartister ett beslut inne-
bärande att Alvhemskolan 
läggs ner, Hålanda dagis/för-
skola läggs ner och skolan 
i Starrkärr läggs ner. De 
har med ett enda beslut 
lagt ner all kommunal ser-
vice på landsbygden. Små 
barn skall tvingas åka flera 
mil om dagen för att få den 
tillsyn de idag har på hem-
maplan. De läggs inte ner 
för att det saknas elevunder-
lag på landsbygden utan för 
att det minskar i samhällena. 

Det totala antalet barn som 
berörs är 247st. Utöver de 
barn som i framtiden hade 
hänvisats till dessa skolor. 
Majoriteten tittade inte ens 
på andra allternativ utan som 
deras ordförande uttryck-
te sig ”vi har fått ett tjänste-
manna förslag”.  Tala om att 
företräda väljarna och tala 
om att ta ansvar. Vi kommer 
inte heller att tillstyrka an-
svarsfrihet för ordföran-
de utan anser att han i första 
hand och i andra hand resten 
av majoriteten i nämnden 
under de senaste två åren 
handskats tvivelaktigt med 
kommunbidraget. Vilket har 
gett de koncekvenser som 

förvaltningen lider av idag.  
Vi inom borgerligheten ga-

ranterar er väljare att om fyra 
år förutsatt att vi får majori-
tet så kommer dessa skolor att 
öppna igen.

Dock har vi inte gett upp 
ännu, utan för det första 
kommer nämndens beslut 
att överklagas till länsrätten 
då det inte kan liga inom en-
skild nämnds kompetens att 
så kraftigt styra sammhällsut-
vecklingen. Vidare kommer 
vi att lyfta frågan i motions-
form till Kommunfullmäkti-
ge för att denna fråga bör av-
göras av kommunens högsta 
instans. Vad hoppas vi då att 
vinna med detta? Ja majori-

teten är ju oförändrad även i 
kommunfullmäktige men vi 
hoppas att under tiden fram 
till beslut så kommer någon 
eller några att ta sitt förnuft 
till fånga. Till KF kommer vi 
också att lägga ett komplett 
budgetförslag för BU-nämn-
den. I det förslaget kommer 
verksamhet och verksamhets-
personal att prioriteras före 
en stor overhead.

Jan Skog (m)
Kajsa Nilsson (m)

Tony Karlsson (kd)
Klaes Nordh (fp)

Helene Ahlberg (ad)

En ödesdiger dag för Ale

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträder i 
Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet 
onsdagen den 14 mars 2007, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a följande ärenden:
 - Lilla Edets kommuns årsredovisning 2006
 - Revisionsberättelse för år 2006
  - revisionsrapport
  - beviljande av ansvarsfrihet
 - Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret 
  mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i   
  Västra Götaland
 - Information om infrastrukturfrågor

Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och 
handlingar (inkl handlingar avseende årsredovisningen) 
till kommunfullmäktige finns på kommunkontorets 
kansliavdelning och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. 
den 7 mars 2007

LILLA EDETS KOMMUN

Varför lägga ner Starrkärr och Alaforsskolan?


