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Jan Skog (M), oppositionsråd i Ale kommun, menar att det krävs åtgärder upp emot 70 Mkr 
under 2009-2010 för att klara balanskravet. "Vi måste agera nu", anser Skog.

"Vi måste spara 
60-70 miljoner"
ALE. Det råder lågkon-
junktur och skattein-
täkterna sjunker.

Landets kommuner 
ställs inför stora utma-
ningar att anpassa sina 
verksamheter efter nya 
förutsättningar.

– Det krävs omgå-
ende åtgärder, totalt 
under 2009-2010 kan 
det handla om 60-70 
miljoner kronor, säger 
oppositionsråd Jan 
Skog (M).

I takt med en allt svaga-
re konjunktur sjunker också 
kommunernas skatteintäkter. 
Som om inte det vore nog har 
Ale kommun flera verksam-
heter som fortfarande går 
med underskott. Kostymen 
är för stor och måste anpas-
sas till nya försämrade tider. 
Omställningen tar tid och 
förutsättningarna förändras 
ständigt.

– Det är ett svårt uppdrag, 
men jag tror att Ale kommun 
skulle behöva ta ett helhets-
grepp. Det talas mycket om 
att slå samman förvaltningar 
och minska antalet nämnder. 
Jag skulle föreslå att vi bildar 
en enda förvaltning. En eko-
nomiavdelning som centralt 
sköter våra verksamheter. En 
övergripande förvaltnings-
chef istället för dagens fem. 

Det är här vi kan spara in de 
stora summorna, säger Jan 
Skog och fortsätter:

– Administrationen kan 
inte fortsätta svälla. Vi behö-
ver resurserna i skolan och i 
vården. Det är dags att inse 
det nu.

Även om Ale kommun 
skulle skapa en central för-
valtning behöver inte det 
betyda att samtliga nämnder 
läggs ner, enligt Jan Skog.

– Vill man ha en bred po-
litisk medverkan även i fort-
sättningen så är det möjligt. 
Det är inte där kostnaderna 
ligger.

Förutom en förvaltning 
för den kommunala verksam-
heten skulle det finnas en till-
syns- och myndighetsutövan-
de avdelning.

Centralstyrt
– Fördelen med en central-
styrd organisation är att vi 
får en helhetssyn på elever-
na i skolan från ett till 19 år, 
menar Skog som anser att 
skolan måste få mer pengar.

– Dessa kan vi hitta genom 
att banta administrationen. I 
de tidiga åren, årskurs 1-3, 
borde vi göra en extra insats. 
Det är idag alltför många 
elever som inte klarar bas-
kraven när de går ur grund-
skolan. Det är oacceptabelt. 
Sedan måste vi också förstå 

att alla ungdomar inte har 
det i huvudet, en del har ta-
langen i händerna. För dem 
vill vi ha praktiska lärlingsut-
bildningar.

Det är ett idérikt kommu-
nalråd som gästar lokaltid-
ningen.

– Jag har gjort 34 verksam-
hetsbesök den senaste tiden 
och har hämtat mycket in-
spiration därifrån. Persona-
len i våra verksamheter är väl-
digt engagerade och de vitt-
nar också om att något måste 
göras. Vi har äldreboende 
där vårdtagare inte kommer 
ut och vi har förskolor med 
elva barn per lärare. Det för-
står vem som helst att så kan 
vi inte ha det, säger Skog.

Utbildnings- och kultur-
nämnden visar i dagsläget 
störst underskott.

– Jag tycker att vi ska utreda 
om Ale gymnasium gör sig 
bättre ekonomiskt för 500 
elever. Det skulle öka konkur-
rensen om platserna. Dessut-
om måste vi inse att det inte är 
möjligt för en kommun som 
Ale att ha fler än två bibliotek. 
Dessvärre tror jag även att vi 
måste se över museiverksam-
heten, avslutar Skog.

 

– Oppositionsråd Jan Skog (M) om Ale 
kommuns ekonomiska verklighet
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Det är mycket som gör 
det svårt för ekono-
merna i Ale kommun.

Negativa skatteprog-
noser och osäkerheten 
kring vilken skattesats 
som gäller.

– Det är svårt när vi 
inte vet vilka förutsätt-
ningar som gäller, säger 
ekonomichef Helene 
Ramert.

Ale kommun går mot ett un-
derskott på 14 Mkr för 2009 
enligt den första ekonomis-
ka uppföljningsrapporten. 
Det är om skattehöjning-
en på 30 öre går igenom i 
Länsrätten – om inte – kan 
resultatet hamna på minus 
24 Mkr.

– Därför krävs det nu 
olika former av åtgärder, 

inte bara för att rädda 2009 
utan för att det krävs om inte 
2010 ska bli fullständig kata-
strof, säger Helene Ramert.

2010 försämras Ale kom-
muns skatteintäkter med 
närmare 56 Mkr.

– Därför måste verksam-
heterna vara i balans 2009.
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Tufft 2009 och ännu tuffare 2010
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Får du för lite 
för din inbytesbil?

Tala med oss!

Håll dig 
uppdaterad 
med världens 
mest lokala 
lokaltv.

www.alekuriren.se


