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NÖDINGE. Polismyndig-
heten i Västra Götaland 
har tecknat ett sam-
tjänstavtal med Ale 
kommun.

Det innebär i stora 
drag att kommunin-
vånarna erbjuds viss 
polisiär service på Med-
borgarkontoret, oavsett 
om polisen är där eller 
inte.

– Receptionisterna 
tillhandahåller blan-
ketter och förmedlar 
även kontakt med polis, 
säger Kjell Olsson, chef 
för polisområde Ang-
ered/Ale.

För drygt två år sedan stäng-
des polisstationen i Alafors. 
Numera förfogar polisen över 
ett rum på Medborgarkonto-
ret på Ale Torg. Några sär-
skilda öppettider finns emel-
lertid inte för allmänheten, då 
de säkert kan träffa en polis-
man i tjänst.

– Jag vill inte att poliser-
na som är i Ale ska sitta inne 
på kontoret, de ska vara ute 

på gator och torg. Som en 
följd av det har vi nu träf-
fat ett samtjänstavtal med 
Ale kommun, som officiellt 
träder i kraft den förste ok-
tober, säger Kjell Olsson och 
fortsätter:

– Det betyder att damer-
na i receptionen står till 
tjänst med viss polisiär servi-
ce. Måste man som  besöka-
re komma i kontakt med en 
polisman förmedlar recep-
tionisterna namn och tele-
fonnummer.

Hur vanligt är det här ar-

betssättet?
– Det blir mer och mer 

vanligt, fast avtalen kan se lite 
olika ut, säger Olsson.

Hur tycker du att po-
lisverksamheten fungerar 
totalt sett i Ale?

– Den samlade polisresur-
sen har vi i Angered, yttre 
grupper men även utredan-
de verksamhet. Vi har poli-
ser som är aktiva på dygnets 
alla timmar i Ale kommun, 
avslutar Kjell Olsson. 

JONAS ANDERSSON

Samtjänstavtal mellan 
polisen och Ale kommun
– Polisiär service på Medborgarkontoret

Kjell Olsson, polischef Angered/Ale.

Hur är det att vara företagare?

Utbildning i 
starta och 

driva företag 

Vad kan 
banken

göra?

Risker med 
företagande?

Val av bolagsform?

Vilka kan supporta 
din företagsstart?Från ide 

till företag?

Har du funderingar 
på att starta eget?

Ale Utveckling inbjuder till

informationsmöte
Onsdagen den 7 oktober

kl 18.00-20.00 på Medborgarkontoret, 
Ale kommun, Nödinge

Välkomna!
Ale Utveckling 

kjell.lundgren@ale.se tel 0303-330 307
jerry.brattasen@ale.se tel 0303-330 277

Du träffar:

Ale Utveckling • ALMI Företagspartner Väst
Swedbank • Skatteverket • Starta-Eget kontoret

Arbetsförmedlingen

Det förslag till ”Paket 
för infrastrukturåt-
gärder” som för en 

dryg månad sedan presente-
rades med kommande stora 
satsningar på väg- och järn-
vägsnätet i Göteborgsregio-
nen för 30 miljarder kr sades 
tagits fram på uppdrag av 
Regeringen genom Närings-
departementet. Finansiering-
en skall ske genom att Staten 
står för hälften 15 mdr, Regi-
onen (dvs Landstinget, vars 
huvuduppgift är att se till att 
vi har en fullgod sjukvård) 1-
1,5 mdr och att trafikanter-
na genom nya avgifter skulle 
betala 12 mdr. Resterande 2 
tusen miljoner kronor skall 
betalas av ”annan” vilket med 
sannolikhet menas Göte-
borgs-regionens kommuner. 
– För Ale kommuns pendlare 
skulle detta innebära ytterli-
gare årlig skattebörda om 
c:a 40 milj kr, mer än en 
skattehöjning med 1 krona 
och kommunens låneskuld 
skulle öka med 30%. Ale 
kommuns 27.000 invånare 
betalar redan nu 270 milj kr 
i olika fordonsskatter. Själv-
klart skall det storsatsas på 
infrastrukturen även i Västs-
verige men inte på detta sätt. 
Vi har redan betalt genom 
våra fordonsskatter flera 
gånger om.

Men vad är egentligen 
sant? Göteborgsregionens 
13 kommuner har en sam-
arbetsorganisation, GR, och 
det är också GR:s tjänste-
män som tagit fram försla-
gen under en politisk styr-
grupp bestående av två kom-

munalråd från Göteborg och 
ett regionråd från Skara, det 
vill säga från kommuner vars 
invånare slipper trängsel-
skatterna. För det är Göte-
borgs kranskommuners invå-
nare som skall betala kalaset 
och dessa får varken göra sin 
röst hörd eller ens vara med 
och fatta beslut om omfatt-
ning, finansiering eller något 
annat. GR:s tjänstemän har 
inbjudit fullmäktigeledamö-
terna, det vill säga de folkval-
da politikerna, i de 13 kom-
munerna till tre /3/ infor-
mationsmöten om ”försla-
gen” och det tycks också vara 
allt som det är mening att vi 
arma röst- och betalboskap 
från kranskommunerna får 
vara med om! 

Vid GR:s möte nu i tors-
dags kväll presenterades 
”förslaget”. Och var man 
undrande när man kom var 
man närmast förvirrad när 
man gick därifrån! För det 
finns inget förslag! Och den 
karta med förslag till betal-
stationer långt utanför Gö-
teborgs centrum, i krans-
kommunerna, som redo-
visades i Götebors-Posten 
(GP) för någon månad sedan 
sades vara GP:s egen tolk-
ning! Men GP säger att man 
fått kartan från den ledande 
tjänstemannen! Och något 
annat förslag fanns inte! Och 
detta icke-förslag skall om-
sättas till avtal med staten 
(regeringen) och vara un-
dertecknat den 2 november 
2009, om en dryg månad! 
Undertecknat av vem? fråga-
des försynt på mötet. ”Man” 

hade tänkt sig Göteborgs 
kommuns kommunalråd och 
GR (som inte har någon som 
helst juridisk teckningsrätt). 
Vem ”Man” är framgick inte 
heller. En sak var ”man” helt 
säker på: Göteborgs krans-
kommuner får varken säga 
sitt, vara med och bestäm-
ma eller ens vara med i ut-
formningen av det ”avtal” 
som skall undertecknas den 2 
november 2009! Detta trots 
att samtliga partier före valet 
2006 antingen avvisade alla 
förslag till trängselskatter 
eller lovade folkomröstning 
i frågan. Vart tog demokra-
tin vägen??

Vid en koll med press-
sekreteraren på Näringsde-
partementet får jag beskedet 
att Regeringen varken lovat 
eller föreslagit något utan 
på en direkt förfrågan häri-
från sagt att Regionen gärna 
får lämna förslag och för att 
sådant förslag alls skall kunna 
beaktas måste det ha inkom-
mit senast början av novem-
ber! Regeringen har varit 
mycket tydlig: Detta är en 
fråga för Regionen! Inga som 
helst löften har avgivits! Man 
undrar vad våra västsvenska 
riksdagsmän och –kvinnor 
finns och 
gör. Man en-
gagerar sig i 
vart fall inte 
för utveck-
ling av Väst-
sveriges in-
frastruktur.

Infrastrukturpaketet
– Luftslott eller bluff?

Jan A. Pressfeldt 
Aledemokraterna

Vice ordf Miljö- och Byggnämnden 
tillika Trafiknämnd i Ale kommun


