
Jag har medvetet hållit en 
låg profil det gångna året 
och verkligen gett den 

nya s-ledningen arbetsro. Jag 
kan bara konstatera att det 
blev inte bättre utan de pro-
blem man haft tidigare dem 
har man fortfarande. Ja, de 
ekonomiska problemen har 
blivit ännu större.
Man sätter tilltro till olika 
strategiska dokument som 
talar svulstigt om utveck-
ling av verksamheten. Doku-
ment med storslagna planer 

och mål. Fast verkligheten 
är nerdragningar och för-
sämrad verksamhet. Det är 
väl bra att vara bäst i Sveri-
ge på ekologisk mat, men jag 
hade föredragit att vara bäst 
i Sverige på skola, vård eller 
nöjda kommuninvånare. 
Ale kommun är ett konkurs-
bo varken mer eller mindre. 
Även om man de senaste 
åren gjort bra resultat så har 
detta enkom berott på högre 
skatteintäkter än beräknat 
och mindre finansiella kost-

nader.
Våra tunga verksamhets-
nämnder Barn och ungdom 
(BoU), Utbildning och 
kultur (UK) och Vård och 
omsorg dras med tunga un-
derskott, så tunga så att de 
börjar bli ohanterliga. Detta 
innebär för stora klasser i 
skola och barnomsorg, kva-
litetsförsämringar och ingen 
framtidstro på förvaltningar-
na. Socialdemokraterna löser 
detta med nya svulstiga do-
kument där man talar om 

hur bra det skall bli. Men 
man skickar inte med re-
ceptet eller pengarna för att 
klara det.  

Nu behövs det radika-
la lösningar för att lösa pro-
blemen. Det är kanske så 
att om man som nämndpo-
litiker inte klarar sitt upp-
drag att se till att man har 
en bra verksamhet och också 
att den hålls inom budget 
under en två års period. Då 
byts man ut och ger andra 

en chans att lösa problemen. 
Detta skulle innebära press 
på alla ledamöterna att nå ett 
positivt resultat. Detta är en 
modell som används av en 
del Stockholms kommuner 
fast där får de bara en chans: 
lyckas eller försvinna. Det 
låter hårt men vi har inte råd 
med politiker som inte kan 
ta till vara på skattebetalar-
nas pengar. 

För att frigöra kapital 
för investeringar så måste 
vi sälja en del av våra loka-
ler, inte minst för att klara 
de investeringar som behö-
ver göras pga. infrastruktur-
utbyggnaden. Vi behöver en 
förändring av organisatio-
nen där den viktigaste är att 
slå samman BoU och UK 
. Detta för att skapa en or-
ganisation som har ansvaret 
över våra ungdomar under 
hela uppväxten och för att 
skapa ett bättre samarbe-
te mellan grundskolan och 
gymnasiet. Fritid och kultur 
läggs i en egen nämnd för att 
tillse att de områdena inte 
slukas av de tunga verksam-
heterna. Vi måste se till att 
bygga de bostadsområdena 
som är klara och då menar 
jag Kronogården i Älväng-
en, Bohus skansar och Vim-
mersjön i Nödinge. Detta 
för att öka skatteintäkterna. 
För att slippa att kommunen 
skall göra alla tunga investe-
ringar på skolor och dagis så 
får vi lägga ut uppgiften att 
göra detta på exploatörerna. 

Detta gör också att vi frigör 
kapital för andra nödvändiga 
investeringar. 
Men dessa åtgärder räcker 
inte utan det handlar också 
om att krympa organisatio-
nen d.v.s. att få ner löne-
kostnaderna med storleks-
ordningen 30-40 miljoner 
kronor. Detta blir en grann-
laga uppgift men inte olös-
lig. Jag är övertygad om att i 
samband med de stora pen-
sionsavgångarna så är detta 
fullt möjligt. Det kommer 
naturligtvis att påverka verk-
samheten. Vi måste bli ef-
fektivare, vi måste prioritera 
bättre vad vi som kommun 
skall göra och inte göra. 
Ale kommun har förutsätt-
ningar som är bättre än de 
flesta andra kommuner i 
landet. Vi måste ta till vara 
på dessa och inte fortsät-
ta att spendera massor av 
pengar på en alldeles för stor 
kostym.  

Slutligen vill jag påmin-
na er om åren 1992-1994 
då vi hade borgerligt styre i 
Ale. 1991 gick med 24 mil-
joner i underskott. 1994 gick 
med lika mycket i vins, ändå 
var antalet lärare fler, barn-
grupperna mindre, personal-
tätheten inom äldreomsor-
gen var högre. Det går bara 
man vill.   

Jan Skog 
Kommunalråd (m)
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… och över 100 andra kosttillskott och naturläkemedel.

En vitamininjektion 
till alla vintertrötta.
Allra bäst är det förstås om du kan få i dig 
livsviktiga vitaminer, mineraler och nyttiga 
fettsyror via maten. Men om du inte har tid 
att äta tillräckligt allsidigt (till exempel 
fet fi sk tre gånger i veckan) kan du behöva 
fylla på med vitaminer och omega-3 på 
burk. Hos oss på Apoteket hittar du kost-
tillskott som är noga utvalda och kvalitets-
testade. Välkommen in!

Vitamax Kvinna för dig som är
kvinna i fertil ålder, 100 tabletter.
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Jan Skog (m) om ett år efter valet:

"Nu behövs det radikala lösningar"

Det är en fin kommun 
vi lever i. Den en-
gagerar sig i vad vi 

vill syssla med på fritiden, 
både vuxna, barn och ungdo-
mar. Jag har en idé som jag 
vill dela med er alla. Varför 
inte satsa på en nygammal 
sport som jag är säker på att 
få både utövare och åskå-
dare: Slungboll. Vi behö-
ver dock en hall att träna och 
tävla i och där supportrarna 
torra och nöjda kan åse när 
detta utövas. Det kommer 
att vara riskfritt för kommu-
nen att satsa ett antal miljo-
ner i form av garanter för lån 
i bank.

Låter det bekant, om så 
är det bara en tillfällighet. 
Slungboll är ju en framtids-
sport i stil med fotboll och 
varför inte bandy... För att få 
igång anläggningen krävs ju 
en del, men vi lovar att allt 
kommer att gå bra. Kom-
munen skulle väl inte satsa 
på något som inte kommer 
att bära sina egna kostna-
der? Slungboll är en sport 
för alla!

Vi behöver en bra hall 
för att kunna ta emot alla 
som blir och är intresserade. 
Slut med vinddrivna ungdo-
mar och sysslolösa barn och 

vuxna. Att vård och omsorg 
kanske får stå tillbaka ett ta 
är ju tråkigt, men vi tror att 
folk blir friskare om de har 
en kul och givande fritids-
sysselsättning. Allvarligt talat 
känner folk mer efter om de 
inte har något roligt att göra. 
Det blir ju ändå så dyrt i 
dessa tider med stafettläkare 
och dyra vårdplatser.

Jag ringde till kommunen 
för att prata om bandyhal-
len innan den skulle byggas, 
alla där var så positiva till 
den och då vore det väl kon-
stigt om de inte skulle nappa 
på mitt förslag. Visst har 
kommunen råd att satsa på 
kanske lite udda sporter. Vi 
kommer att kunna finansie-
ra vår verksamhet, kanske ha 
lotterier och insamlingar av 
kontanter och värdepapper 
så ska det nog gå bra.
Nu gäller det att samla trup-
perna och kämpa för vår 
slungbollshall. Några miljo-
ner hit eller dit kan väl inte 
spela någon roll i vår fantas-
tiskt rika kommun.

Ale Slungbollsklubb
Egbert Bruse

Varför inte satsa på 
en slungbollshall?


