
ALAFORS. Ekonomichef, 
Helene Ramert, gav 
fullmäktiges ledamö-
ter en ekonomilektion i 
måndags.

Budskapet var enkelt, 
undvik underskotten.

– Det är ett rimligt 
krav eftersom nämn-
dernas ramar inte har 
förändrats trots sämre 
tider för kommunen, 
menade hon.

Den ekonomiska uppfölj-
ningsrapporten från april låg 

till grund för Helene Ramerts 
besök hos Ale kommunfull-
mäktige. Hon ville skapa för-
ståelse för vad det är som har 
hänt och hur Ale kommun nu 
påverkas av den ekonomiska 
krisen.

– Vi upplever en snabb och 
kraftig försämring av skat-
teintäkterna. Så vitt vi kan 
bedöma kommer det också 
att pågå längre än vi först 
trodde. Våra tidigare prog-
noser för Ale har utgått från 
en stark tillväxt, såväl i ekono-
mi som i befolkning. Där ser 

vi nu en helt annan bild. In-
flyttningen har stannat upp, 
sa Helene Ramert.

Istället är det negativa fak-
torer som hotar samhällseko-
nomin. Arbetslösheten ökar 
och därmed också försörj-
ningsstödet.

–Arbetslösheten bland 
ungdomar (18-24 år) har mer 
än fördubblats mot samma 
period föregående år.

Den sista skatteprognosen 
visar att Ales intäkter mins-
kar med 34 miljoner kronor. 
Trots detta har nämndernas 
ramar inte påverkats. Skälet 
till att det pågår stora för-
ändringar ute i verksamhe-
terna är att kostymen sedan 
tidigare år är för stor.

– Nu är det helt oaccepta-
belt att fortsätta gå med un-
derskott. Nämnderna måste 
komma i balans. Det finns 
inga buffertar kvar, förklara-
de Ramert som oroligt kon-
staterade att verksamheternas 
totala underskott sista april 
var minus 20 Mkr.

Nya ekonomistyrnings-
principer är tänkta att ge 
tydliga svar på vilka åtgärder 

nämnderna vidtar eller pla-
nerar att vidta. Meningsskilj-
aktigheter mellan förvaltning 
och nämnd ska också framgå 
tydligt.

– Men det gjorde det inte. 
Rapporterna måste bli tydli-
gare, underströk Ramert och 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Jarl Karlsson (S) var 
heller inte nöjd.

– Att rapporterna var 
otydliga och besvärande är 
Jan Skog (M) och jag 100% 
överens om. I tider som dessa 
måste vi vara konsekventa 
och ha en bra ekonomistyr-
ning. Den måste alla följa.

Kritiken vänder sig främst 
till Barn- och ungdoms-
nämnden som nu redovi-
sar ett troligt underskott på 
5 Mkr och Utbildnings- och 
kulturnämnden som heller 
ännu inte kunnat redovisa en 
budget i balans.

– Vi önskar att kostnaden 
för övertalig personal utgår 
från vår verksamhet från au-
gusti. Till stora delar är det 
dessa kostnader som gör att 
vi inte får ihop räkenskaper-
na. Våra anpassningar har 

varit så stora att vi behöver 
den här hjälpen. Vi har tagit 
bort allt som går att ta bort. 
Vi erbjuder inget körkort till 
eleverna på hälsogymnasiet 
och har minimerat vuxenut-
bildningen. Ale gymnasium 
kommer att ha en basorgani-
sation för cirka 700 elever till 
hösten. Det är ett gigantiskt 
arbete som har utförts under 
ledning av förvaltningschef, 
Margareta Wåhlin, sa Ut-
bildnings- och kulturnämn-
dens ordförande, Monica 
Samuelsson (S).

Av ekonomisk natur i full-
mäktige var också beslutet om 
en ny färdtjänsttaxa och revi-
dering av reglemente. Som 
väntat begärde Rose-Marie 
Fihn (FP) ordet.

– Men jag talar inte i egen 
sak idag. Jag åker nämligen så 
sällan med färdtjänst numera. 
Så mycket schabbel som jag 
har varit utsatt för så försöker 
jag hitta andra lösningar. Fast 
jag blir naturligtvis mörkrädd 
när beslut som dessa föreslås. 
Den nya taxan innebär bland 
annat att resorna till Trollhät-
tan höjs för vuxen från 105 kr 

till 142 och för ungdom från 
53 kr till 106. Det är orimliga 
påslag. Dessutom tar ni bort 
möjligheten att göra ett stopp 
på kyrkogården och det moti-
verar ni med att andra kom-
muner inte heller tillåter det. 
Kan inte Ale särskilja sig po-
sitivt någonstans? Vi har ju 
tagit beslut om det en gång 
förut, undrade Fihn.

Jarl Karlsson svarade 
direkt.

–Vi har försökt hitta ett 
system som vi är eniga om i 
regionen. 

Rose-Marie Fihn ser inga 
fördelar. Ale kommuns avtal 
med Västtrafik om färdtjäns-
ten sammanfattar hon så 
här:

– Det skulle leda till lägre 
kostnader och bättre servi-
ce. Resultatet blev en dyrare 
och kraftigt försämrad verk-
samhet.

Förutom Folkpartiet rös-
tade övriga partier för den 
nya färdtjänsttaxan.
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Kungörelse

Arbetsplan E45 Göteborg-Trollhättan

Vägverket Region Väst har upprättat 
förslag till arbetsplaner för nedanstå-
ende sträckor.

delen Ombyggnad av E45 delen Marie-
holm – Lärje i anslutning till Norge-/
Vänerbanan, Göteborgs Stad, Västra 
Götalands län,

delen Alvhem – Kärra, i Ale och Lilla 
Edets kommun, Västra Götalands län, 
samt 

delen Torpa – Stenröset i Trollhättans 
kommun, Västra Götalands län.

Delägare till berörda samfälligheter har 
möjlighet att yttra sig över respektive 
arbetsplan. Delägarna har inte kontak-
tats personligen.

För arbetsplanen ombyggnad av E45 
delen Marieholm – Lärje i anslutning till 
Norge-/Vänerbanan gäller detta samfäl-
ligheten Göteborg Gamlestaden s:1.

För arbetsplanen E45 Alvhem – Kärra 
gäller detta samfälligheterna Ale Alv-
hem s/237, Lilla Edet Hede s:1, Lilla 
Edet Heden s/17, Lilla Edet Hönebäck s, 
Lilla Edet Kärra s/20, Lilla Edet Kärra 
s/24, Lilla Edet Kärra s/28 samt Lilla 
Edet Kärra s/36 samt Lilla Edet Kärra s.

För arbetsplanen E45 Torpa – Stenröset 
gäller detta samfälligheten Trollhättan 
Torpa s.

Arbetsplanerna ställs ut för granskning 
2009-06-24 - 2009-07-08 på Vägverkets 
regionkontor Göteborg, Kruthusgatan 17.

Eventuella anmärkningar skall ha in-
kommit till Vägverket, Region Väst, 405 
33 Göteborg senast 2009-07-08. Märk 
kuvertet med samfällighetens beteck-
ning.

Frågor om arbetsplanerna besvaras av:

Bengt Johansson 031-63 51 56 eller 
projektkoordinator Petra Fridstedt 
031-63 59 11,

Erik Lööv 031-63 50 56 eller projektko-
ordinator Petra Fridstedt 031-63 59 11,

Lydia Lehtonen 031-63 59 10 eller 
projektkoordinator Petra Fridstedt 
031-63 59 11.

Under den gångna helgen utsattes Albotorget i Skepplan-
da för skadegörelse. Skyltar vandaliserades och bänkar sa-
boterades.

– Nu får det vara slut med de här dumheterna. Det är allt för 
ofta som det förekommer skadegörelse i samhället, sade en 
upprörd ortsbo som lokaltidningen kom i kontakt med.

Nerdragning eller an-
passning?
Eftersom debat-

ten handlar mycket om 
denna fleråriga neddragning 
så hämtade jag lite statistik 
från Skolverket.
Läsåret 2004-05 hade Ale 
kommun 17 skolor med 
3600 elever, antalet lärare 
per 100 elever var 7,3, Ale 
kommun hade 18 skolleda-
re/rektorer.
Läsåret 2008-09 hade Ale 
kommun  12 skolor med 
2900 elever, antalet lärare 
per 100 elever hade ökat till 

8,0 och skolledarna/rekto-
rerna var 14.
På fem år har kommunen 
alltså minskat elevtalen med 
700 elever, varav drygt 200 
till friskolan.
De skolor som minskat mest 
är Nolskolan (100), Albo-
skolan 80, Bohusskolan (90), 
I Alafors/Starrkärr fanns det 
4 skolor (660 elever)dessa 
elever går idag på Himla-
skolan, med 380 elever.
Jag har svårt att se att detta 
skulle vara neddragning-
ar, men jag har stor förståel-
se för alla som känner kraf-

tiga förändringar. Föränd-
ringarna är ju olika på sko-
lorna, just nu står elevtalen 
stilla sammanlagt, men 
äldre elever minskar och 
yngre ökar, vilket ytterligare 
kräver förändringar.
Jag har både förtroende och 
tillit till rektorer och skol-
ledning som tillsammans 
med personalen skall hante-
ra dessa stora förändringar.
Ingen har väl missat den 
ekonomiska kris som sveper 
över världen, den drab-
bar även Ale. Därför måste 
Barn- och ungdomsnämn-

den kraftigt fortsätta anpass-
ningen och hålla sin budget 
2009, annars blir problemet 
värre längre fram.
Barn- och ungdomsnämn-
den  har redovisat sina pro-
blem till Fullmäktige och 
jag är övertygad 
om att kommu-
nen inte drar ner 
på skolan mer än 
nödvändigt.

Eje Engstrand (S) 
Ordförande Barn och ungdoms-

nämnden.

Nerdragning eller anpassning?

– Kommunledningen pressar nämnderna att hålla budget

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Beslut att fastställa 
järnvägsplan för 
Norge-/Vänerbanan 
delen Älvängen S
– Älvängen C, 
Ale kommun
Banverket har beslutat att fastställa järnvägs-

plan för järnvägsplan för Norge-/Vänerbanan, 

delen Älvängen S – Älvängen C, Ale kommun, 

Västra Götalands län .

Beslutet finns tillgängligt hos Banverket, 

Stampgatan 34 i Göteborg och på 

Medborgarkontoret, Ale torg i Nödinge 

under tiden 24 juni – 17 juli 2009.

Beslutet kan överklagas hos regeringen.

Detta ska göras skriftligt och vara Banverket 

tillhanda senast 17 juli 2009.

Kontakt
Banverket, Jussi Björlings väg 2

781 85  Borlänge

Tel. 0774-44 50 50
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