
ALE. Utbildnings- och 
kulturnämnden backar 
7 miljoner (Mkr) i år.

Arbetet med att 
anpassa verksamhe-
ten efter den nya och 
betydligt snålare kosty-
men tar tid.

Nämnden behöver 
ta beslut om nedskär-
ningar på 8 Mkr inför 
nästa år.

– Kalla det inte sparåtgär-
der eller nedskärningar. Det 
handlar om att vi måste anpas-
sa vår verksamhet, säger Ut-
bildnings- och kulturnämn-
dens ordförande, Monica 
Samuelsson (s), bestämt.

Skillnaden är naturligtvis 
hårfin, men låt oss använda 
ordet anpassning.

Sedan det fria gymnasie-
valet infördes har elevantalet 
sjunkit i Ale gymnasium. Det 
gör att de interkommunala 
ersättningarna till de kommu-
ner där Aleeleverna väljer att 
studera ökar kraftigt. Siffran 
för 2007 kommer att hamna 
runt 72 Mkr – det var budge-
terat med 66 Mkr.

– Det är naturligtvis ingen 
rolig utveckling, men vi är 
inte ensamma i båten. Många 
kommuner har samma pro-
blem. Det handlar om att an-
passa sig efter förutsättning-
arna, säger Monica Samuels-
son och fortsätter:

–Ale gymnasium måste få 
en ny kostym. Vi kommer att 
tvingas minska antalet plat-
ser, vilket i sin tur kan få till 
följd att alla som söker till Ale 
gymnasium inte kan beredas 
plats. I år räknade vi med 925 
elever, men stannade på 875. 
Det innebär övertalig perso-
nal och ytterligare 50 elever 
som vi måste betala inter-
kommunala ersättningar för. 
Så kan vi inte fortsätta.

Det är en utmaning som 
heter duga som Ale gymna-
sium ställs inför. De ska helst 
både öka och minska sam-
tidigt. Attraktionskraften 
måste bli större – kostnader-
na lägre.

8 Mkr anpassning
Ale gymnasium och Komvux 
Lärcentrum ska tillsammans 
anpassa sig till en budget på 

3 Mkr mindre än i år. All-
mänkulturen med musiksko-
lan och biblioteken ska hitta 
1 Mkr. Teknik och service ska 
anpassa sig lite mer försiktigt, 
ca 400 000 kronor.

Totalt handlar det om en 
anpassning på totalt 8 Mkr.

– Det är riktigt och alla 
våra verksamheter måste vara 
aktiva i det här arbetet. Ale 

gymnasium har redan i år 
svarat för en stor insats, men 
vi ser inte resultatet än, be-
kräftar Monica Samulesson.

Hon är bekymrad över att 
omställningen tar lång tid.

– I vårt fall handlar det om 
övertaligheten på personal-
sidan. Förvaltningen belas-
tas alldeles för länge och det 
vore nog klokt att fundera lite 
kring möjligheterna att starta 
ett centralt övertalighetspro-
jekt.

Just nu har utbildnings- 
och kulturförvaltningen en 
övertalighet på 18 personer. 
En siffra som troligtvis blir 
minst lika stor nästa år.

– Vägen till att bli uppsagd 
är väldigt lång. Vi jobbar på 
alla möjliga sätt för att kunna 
erbjuda andra tjänster.

Biblioteksfrågan är en het 
potatis (läs om Surte på sid 
8), men Samuelsson manar 
till lugn.

– Vi kommer ha kvar 
våra bibliotek fast självklart 
kommer det att ske anpass-
ningar även där.

Allmänkulturen, vars 

pengapåse har minskat kraf-
tigt de senaste åren, drabbas 
nu också.

– Där har vi haft pro-
blem med övertalighet en 
längre tid, men den proces-
sen är igång nu. Ryktet säger 
att vi inte kommer att erbju-
da några kulturarrangemang 
i Ale gymnasium i framtiden 
och det är helt fel. Har vi haft 
tio arrangemang kanske det 
blir nio nästa år. Värre än så 
tror jag inte att det blir, säger 
Samuelsson.

Hur mår personalen i så 
här tuffa tider?

– Det är självklart tufft. 
Något annat kan jag inte säga. 
Vi hoppas att de härdar ut och 
ser ljuset i tunneln. Vi ska ta 
oss igenom det här.

På tisdag ska Utbildnings- 
och kulturnämnden klubba 
detaljbudgeten för 2008.
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TIME FOR 
CHRISTMAS

998:-
Ord. 1990:-

998:-
Ord. 1990:-

590:-
Ord. 1400:-

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
Fredag 7 december

Inbrottsförsök
Ett challusi förstörs till en 

butik i Nol i samband med ett 
inbrottsförsök.

Lördag 8 december

Tjuvtankning
Tjuvtankning på Statoil i 

Älvängen. Ett registrerings-
nummer har noterats.

Tillgrepp av en värmepanna 
från ett uthus i Hålanda.

Söndag 9 december

Skadegörelse
En polispatrull beordras 

till Albotorget i Skepplanda 
vid två-tiden på morgonen. 
En kvinna i 25-årsåldern grips 
sedan hon slagit sönder rutor 
till en busskur.

Två fastigheter på Nödinge 
industriområde utsätts för 
glaskrossning.

Måndag 10 december

Inbrott
Lägenhetsinbrott i Nödinge. 

En altandörr bryts upp. Elverk-
tyg och en mobiltelefon till-
grips.

Stenkastning sker mot en 
fastighet i Älvängen.

Onsdag 12 december

Smyckestjuvar
Villainbrott i Älvängen, 

någon gång mellan klockan 
13-16. Tjuvarna plockar ur ett 
fönster och tar sig in i fastig-
heten. Smycken tillgrips.

Antalet anmälda brott 
under perioden 7/12 – 13/12: 47. 
Av dessa är nio bilinbrott och 
tre biltillgrepp.

Marigt med mager ekonomi
– Utbildnings- och kulturnämnden måste banta ytterligare

Kritikerna menar att artister som Rikard Wolff kommer lysa med sin frånvaro när utbildnings- 
och kulturförvaltningen tvingas anpassa sin kostym. Nämndens ordförande Monica Samuels-
son lugnar dock och säger att det blir en marginell skillnad på kulturutbudet.
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