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Torsdagen den 2 april 
finns representant från 
Fotlabbet hos Team 
Sportia mellan
kl 15-19

Vi hjälper
Dig välja rätt

sko och 
inlägg för Dina

fötter med  hjälp
av Fotscanner
TIDSBOKNING
KAN GÖRAS 

PÅ TEL. 0303-74 86 16

Se annonserbjudande 
nästa vecka!

VÄLJ RÄTT SKO
FÖR DINA FÖTTER

ALE. Utbildnings- och 
kulturnämnden hann 
knappt hämta sig efter 
fjolårets mardrömsre-
sultat på -7,0 Mkr.

Prognosen för 2009 
pekar på ofattbara        
-12,3 Mkr.

– Det är mycket oro-
ligt och jag tror inte vi 
klarar att reda ut det 
här själva. Det krävs 
ett helhetsgrepp från 
kommunen, säger 
nämndordföranden, 
Monica Samuelsson (S).

Utbildnings- och kultur-
nämnden har haft en lång 
uppförsbacke och än syns 
inte krönet. Efter somma-
ren spåddes ett resultat på 
max minus en miljon kronor. 
En ny rapport från förvalt-
ningen i november visade att 
det snarare skulle hamna på 
minus 3,7 Mkr. Innan året 
var slut hade underskottet 
stannat på 7 Mkr back.

– Från nämndens sida har 
vi varit starkt kritiska till för-
valtningens ekonomiska rap-
porter och förmåga att göra 
prognoser. Det är oaccepta-
belt att det fungerar så dåligt 
och bristerna måste omgå-
ende rättas till. Diskussionen 
mellan förvaltningens och 
kommunledningens ekono-
mer pågår intensivt, berättar 
Monica Samuelsson.

Den ekonomiska snål-

blåsten fortsätter nämligen 
i Utbildnings- och kultur-
nämnden. Resultatet för 
årets två första månader ger 
ett prognostiserat årsresultat 
på minus 12,3 Mkr.

Ny plattform till hösten
– De stora kostnaderna ligger 
under Ale gymnasium och 
de interkommunala ersätt-
ningarna. Organisationen i 
gymnasiet är svår att påverka 
under pågående läsår, men 
vår nya förvaltningschef har 
fått i uppdrag att  presentera 
en ny plattform till hösten. 
När det gäller de interkom-
munala ersättningarna så har 
vi inte kompenserats fullt ut 
för den prisökning som har 
skett i år, vilket också påver-
kar oss negativt. Vidare är 
det mycket tufft för oss att 
nå en ekonomi i balans när 
andelen obehöriga elever 
fortsätter att öka. Det indi-
viduella programmet är i år 
vårt näst största i Ale gym-
nasium. Den utvecklingen 
kan inte fortsätta och det här 
är ingen fråga som bara vi 
kan ta ansvar för. Barn- och 
ungdomsnämnden måste 
vara med och kanske måste 
vi även ha en diskussion 
med kommunledningen om 
resurserna till skolan. Jag är 
tveksam till att vi i Utbild-
nings- och kulturnämnden 
verkligen får rätt resurser 
för att klara det uppdrag som 
fullmäktige har givit oss, 

säger Monica Samuelsson.
1 april träffas kommunens 

båda skolförvaltningar änt-
ligen. På dagordningen står 
åtgärder mot andelen obe-
höriga gymnasieelever som 
enligt senaste prognosen 
pekar upp mot 130 elever.

– Vi kan inte ha det så här. 
Det krävs ett helhetsgrepp 
för skolan i Ale. Vi kan heller 
inte skylla på att föräldrarna 
är lågutbildade. Förutsätt-
ningarna är desamma som 
tidigare. Problemet är att 
andelen obehöriga ökar och 
dessa ungdomar mår heller 
inte bra. Det är unga män-
niskor med dåligt självför-
troende som är i behov av 
mycket stöd. Det kan inte 
bara vår nämnd ta ansvar för, 
säger Monica Samuelsson.

Minskad vuxenutbildning
Även vuxenutbildningen 
kommer att få anpassa och 
dra ner på sin verksamhet för 
att spara pengar.

– Det är också mycket 
olyckligt med tanke på att vi 
är i en situation där vi skulle 
behöva satsa på vuxenutbild-
ning, menar Monica Samu-
elsson.

Några andra större åtgär-
der inom de övriga verksam-
heterna som bibliotek och 
allmänkultur är inte plane-
rat.

– Nej, för biblioteken har 
vi precis sjösatt en ny organi-
sation med något begränsade 

öppettider ute på filialerna. 
Responsen från personalen 
har jag uppfattat som positiv. 
När det väl är öppet jobbar 
man två och två, vilket vi inte 
har gjort tidigare, berättar 
Monica Samuelsson.

Förvaltningen har fått 
i uppdrag att revidera en 
budget för 2009-2010, då 
den antagna versionen är helt 
inaktuell eftersom siffrorna 
plötsligt har förändrats.

Hotande underskott i Utbildnings- och kulturnämnden

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Minus 12,3 Mkr i första helårsprognosen

Monica Samuelsson (S), Ut-
bildnings- och kulturnämn-
dens ordförande pressas 
fortfarande av obehagliga 
ekonomiska rapporter. Den 
första helårsprognosen visar 
ett minusresultat på 12,3 
Mkr. – Skönt att vi fick reda 
på det nu, då har vi tid på 
oss att hitta moteld. Det är 
värre när vi får reda på allt 
i december som i fjol, säger 
hon.

NÖDINGE. Utbildnings- 
och kulturnämndens 
hotande underskott 
har hamnat i knät på 
nya förvaltningschefen, 
Margareta Wåhlin.

– Det var ingen rolig 
rapport, betydligt värre 
än jag trott, säger hon.

Däremot tror hon på 
möjligheten att skapa 
en ny organisation inom 
ramen för ekonomin.

Det är naturligtvis tidigt att 
berätta i detalj hur Ale gym-
nasium kommer att organisera 
sig till hösten, men arbetet är 
i full gång. 1 april ska Göte-
borgsregionen få ett första 
utkast på vilka program skolan 
tänker erbjuda.

– Det blir ett förändrat pro-
gramutbud. Det arbetet var 
igång innan jag började. Vi har 
självklart tittat på vilka utbild-
ningar som har få sökande 
och det påverkar naturligtvis 
vårt beslut, säger Margareta 
Wåhlin.

Det estetiska programmet 
med bild och formgivning, 
medieprogrammet och lär-
lingsprogrammet är de som 
har haft minst antal sökande.

– Vad det beror på ska vi 
försöka analysera. Är utbild-
ningarna inte tillräckligt att-
raktiva eller har marknadsfö-
ringen varit för dålig, frågar 
sig Wåhlin.

Utbildnings- och kultur-
nämnden kommer på mars-

mötet att ta beslut om att med-
ieprogrammet tas bort från 
höstterminen, vilket innebär 
en personalminskning med 
3,5 tjänst.

Inom ramen för skolpengen 
ska ett bra programutbud slås 
fast. Det sker i dialog med per-
sonal och enligt de politiska 
intentionerna.

– I strategisk plan framgår 
tydligt att vi ska ha ett gymna-
sium med inriktning mot nya 
energikällor, entreprenörskap 
och det lokala näringslivet. 
Det ska också vara konkur-
renskraftigt gentemot Göte-
borgs utbud, berättar Wåhlin 
som lovar att återkomma när 
framtidens Ale gymnasium 
har tagit en tydligare form.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nytt programutbud 
väntar i Ale gymnasium

Utbildnings- och kulturför-
valtningens nya chef, Marga-
reta Wåhlin, har fått en eko-
nomi att bita i. Betydligt tuf-
fare än hon hade förutspått.
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Vårkänslor?
VÅRT PRIS

795:-

12” Sierra
Svart eller cerice

VÅRT PRIS

1.095:-

21-vxl Extreme Newport
Dam eller herr

VÅRT PRIS

2.995:-

VÅRT PRIS

3.595:-
BEGRÄNSAT ANTAL

28” Monark 3-vxl
Dam och herr Ord pris 4.395:

KÄNDA MÄRKEN

RÄTT PRISER 

TÅL ATT JÄMFÖRAS

16” Sierra
Rosa eller vit


