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ALAFORS. Budgetun-
derskott på 14,6 Mkr, 
bristande uppföljning 
och dåliga prognoser.

Därför riktade 
kommunrevisorerna 
anmärkningar mot 
Barn- och ungdoms-
nämnden och Utbild-
nings- och kulturnämn-
den i revisionsberättel-
sen för 2008.

Det gjorde däremot 
inte vänstermajoriteten 
i kommunfullmäktige.

I samband med årsredo-
visningen för Ale kommun 
2008 presenterade kom-
munrevisorerna sina slutsat-
ser för kommunfullmäktige. 
Tio lekmannarevisorer har 
med hjälp av konsulter från 
revisionsföretaget KPMG 
granskat kommunens nämn-
der och förvaltningar. Nio 
av revisorerna enades om att 
rikta kritik mot Vård- och 
omsorgsnämnden som gick 
över budget med 1,7 Mkr 
och att rikta anmärkning mot 
Barn- och ungdomsnämn-
den (-7,6 Mkr) och Utbild-
nings- och kulturnämnden 
(-7,0 Mkr). I Ale kommun-
fullmäktige var det första 
gången som kommunreviso-

rerna i sin berättelse valde att 
rikta anmärkningar. Kom-
munfullmäktige har då att 
ta ställning till om de också 
vill rikta anmärkning mot 
berörda nämnder. På den 
frågan var fullmäktige inte 
överens. Vänstermajoriteten 
ansåg det inte nödvändigt 
medan oppositionen delade 
revisorernas uppfattning.

Seriös granskning
– Det känns märkligt att vi 
efter ett långt och seriöst 
granskande arbete med stöd 
av professionella revisorer 
inte lyckas övertyga fullmäk-
tige om att anmärka nämn-
derna, säger revisorernas 
ordförande, Lennarth Nils-
son.

K o m m u n f u l l m ä k t i -
ges ordförande, Inga-Lill 
Andersson (S), motiverade 
majoritetens ställningsta-
gande.

– Revisorerna är suve-
räna i sitt beslut. Vi tar inte 
ställning till varken deras 
slutsatser eller arbete. Revi-
sionsberättelsen noteras och 
bifogas årsredovisningen 
och deras kritik är därför 
mycket allvarlig och något 
som berörda nämnder måste 
ta till sig. Vad fullmäktige 

röstade om var om vi också 
skulle rikta anmärkning. Det 
ansåg vi inte var nödvändigt, 
då nämnderna i sina förkla-
ringar till fullmäktige tyd-
ligt angivit att det pågår ett 
intensivt omställningsarbete.

Utbildings- och kultur-
nämnden har visat under-
skott i åtta år. Är inte det 
skäl nog för en anmärk-
ning?

– Det kan man tycka, men 
vi har gjort en annan bedöm-
ning efter att ha tagit del av 
deras förutsättningar, mål 
och reslutat, svarar Inga-Lill 
Andersson.

Digert underlag
Revisorerna anser att det har 
gått politik i beslutet. Beslu-
tet att rikta anmärkningar 
mot båda skolnämnderna 
är välgrundat och bygger på 
ett digert underlag som har 
tagits fram under året.

– De vill väl skydda sina 
kamrater – men mot vad? Vi 
vill inte stjälpa kommunen 
eller avsätta nämnden. Vi 
konstaterar bara att det finns 
brister och att det är hög tid 
att rätta till dem. Hur länge 
ska nämnderna få fortsätta 
gå med underskott? Om 
nämnden får ett uppdrag av 
fullmäktige och inte följer 
det måste vi agera. När vi 
dessutom under året riktar 
kritik och den inte hörsam-
mas stärks uppfattningen än 
mer om att vi måste rikta en 
anmärkning, förklarar Len-
narth Nilsson.

Iréne Hellekant var 
också en av nio revisorer 
som riktade anmärkning 

mot Barn- och ungdom 
samt Utbildnings- och kul-
turnämnden. Hon har suttit 
med i revisionen i tolv år och 
detta är första gången som en 
anmärkning noteras i revi-
sionsberättelsen.

– Vi hade enligt min 
mening inget val. Vi har 
tidigare år riktat kritik, nästa 
steg är anmärkning och nästa 
att vi inte beviljar ansvars-
frihet. Revisorerna stegrar 
kritiken om inte tillräckliga 
åtgärder vidtas och nu var det 
motiverat med en anmärk-
ning. Det är så det fungerar. 
Jag vet inte på vilka grunder 
fullmäktiges ledamöter fattar 
sitt beslut, men vi har i alla 
fall ett mycket bra underlag 
och kunde bara fatta det här 
beslutet.

Inga-Lill Andersson (S) är 

noga med att understryka att 
fullmäktige självklart inte är 
nöjda med resultatet. Nämn-
derna ska hålla budget.

Ingen kritik
– Vårt beslut är ingen kritik 
mot revisorerna. Vi värde-
rar inte deras arbete. Deras 
berättelse väger tungt, men 
majoriteten i fullmäktige har 
varje gång revisorerna riktar 
en anmärkning mot någon 
av nämnderna att ta ställning 
till om vi också ska rikta en 
anmärkning. Det gjorde vi 
inte nu. Notera att det här är 
första gången som fullmäkte 
har haft en anmärkning att 
besluta om. Det är inte kon-
stigt om det blev lite rörigt 
för ledamöterna.

Kommunrevisorerna läm-
nade in två berättelser. En 

som nio hade undertecknat 
och som innehöll kritik mot 
Vård- och omsorgsnämn-
den samt anmärkning mot 
Barn- och ungdomsnämn-
den, Utbildnings- och kul-
turnämnden. Den andra 
revisionsberättelsen saknade 
anmärkning och var mildare 
i tonen, men den var bara 
signerad av kommunrevisor 
Gert Karlsson. Han påpe-
kade dock att prognoserna 
som lämnas under året måste 
periodiseras bättre.

Allianspartierna reserve-
rade sig mot beslutet att inte 
rikta anmärkning mot de 
båda nämnderna.

Revisorerna kritiska mot flera nämnder
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Iréne Hellekant och Lennarth Nilsson är förvånade över att fullmäktige inte valde att också 
rikta en anmärkning mot Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och kulturnämnden 
som totalt gjorde ett underskott på -14,6 Mkr.
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Revisorerna är valda av fullmäktige 
och speglar mandaten. Uppdraget 
som revisor är dock opolitiskt. Revi-
sorernas ordförande är alltid från 
oppositionen. Det innebär att parti-
kamrater kan komma att kritiseras.

– Men fullmäktige riktar inga anmärkningar

NÖDINGE. Ale kommun 
planerar för ett nytt 
äldreboende i Nödinge.

Om allt går enligt 
planerna ska inflyttning 
kunna ske 2011.

– Just nu befinner 
vi oss i ett program-
skede där vi skissar på 
hur det nya boendet 
ska utformas, säger 
projektledare Carita 
Sandros.

På Klockarevägen, väster 
om det nya Bo Klok-områ-
det, ska det nya äldreboen-
det uppföras. Avvecklingen 
av Trollevik i kombination 
med ett ökat behov av platser 
ligger till grund för beslutet.

– Det blir ett särskilt 
boende för äldre. Först krävs 
emellertid en detaljplanänd-
ring för området på Klocka-
revägen för att projektet ska 
kunna bli verklighet, säger 
Carita Sandros.

Tre olika referensgrupper 
deltar i utvecklingsproces-
sen av äldreboendet. Arbetet 
omfattar såväl övergripande- 
som detaljerade frågor.

– Det är många som 

får göra sina röster hörda. 
Alla synpunkter och idéer 
kommer kanske inte att 
kunna förverkligas, men 
de viktigaste aspekterna tar 
vi naturligtvis hänsyn till. 
Vi lägger stor vikt vid vilka 
funktioner som bör finnas 
i varje enskild lägenhet och 
hur samlingsutrymmena bäst 
bör utformas, säger Carita 
Sandros.

En referensgrupp, bestå-
ende av omvårdnadspersonal, 
var för en tid sedan på studie-

besök i Kungsbacka för att ta 
del av två nya boenden.

– Boendena var olika i sin 
karaktär vilket var positivt. Vi 
fick många bra intryck att ta 
med oss i det fortsatta arbe-
tet, säger Carita Sandros.

Upphandling av projektet 
kommer med all sannolikhet 
att ske till hösten. Förmodad 
byggstart blir nästa vår.

Nytt äldreboende planeras i Nödinge
– Förväntad byggstart nästa vår

Här på Klockarevägen i Nödinge är tanken att ett nytt äldreboende ska uppföras med förvän-
tad byggstart nästa vår.

Projektledare Carita Sandros.
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NOL. Ale kommun har 
beslutat om att vidta 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Gallåsvä-
gen i Nol.

En avsmalning 
kommer att ske från 
Alevägen och in på 
Gallåsvägen.

– Hastigheterna är 
höga och vi har många 
oskyddade trafikanter 
som rör sig i området, 
säger Carita Sandros 
på tekniska förvalt-
ningen.

En avsmalning med två, 
tre chikaner ska anläggas 
på Gallåsvägen. Dessutom 

kommer gång- och cykelpas-
sagen vid Nolängens förskola 
att byggas om.

– Vi anser det nödvändigt 
att göra dessa trafiksäker-
hetshöjande åtgärder. Vår 
förhoppning är att skapa en 
intimare känsla, som fallet är 
nu så är gatan oerhört bred, 
säger Carita Sandros.

Arbetet på Gallåsvägen 
förväntas komma igång inom 
det snaraste.

Slutligen kan rapporteras 
att tekniska förvaltningen 
även beslutat om att bygga en 
cykelväg utmed Fyrklöverga-
tan i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder med bland annat chika-Trafiksäkerhetshöjande åtgärder med bland annat chika-
ner kommer att byggas på Gallåsvägen i Nol.ner kommer att byggas på Gallåsvägen i Nol.

Säkerheten höjs 
på Gallåsvägen


