
NOL Ale kommun för-
bereder en organisa-
tionsförändring inför 
nästa mandatperiod.

Ale gymnasium och 
grundskolan ska in i 
samma nämnd.

Förslaget är nu ute 
på remiss hos samtliga 
partier.
Lokaltidningen har träffat 
Hasse Andersson (S), ord-
förande i Demokrati- och 
arvodesgruppen, som har 
haft i uppdrag att förankra 
en ny politisk organisation i 
Ale kommun.

– Delaktigheten har varit 
stor från samtliga partier och 
i princip är vi överens om 
hur vi vill ha det. Målet är att 
skapa en effektivare organi-
sation där vi hoppas hitta en 
del samordningsvinster, men 
syftet har i grunden inte varit 
att spara pengar, säger Hasse 
Andersson.

Arbetet med att skapa 
framtidens politiska organi-
sation i Ale leds av Arvodes- 

och demokratigruppen där 
samtliga partier är represen-
terade.  Parallellt har kom-
mundirektören fått i upp-
gift att presentera en ny för-
valtningsorganisation, vilket 
kommer att ske inom en snar 
framtid.

– Tidplanen är att fullmäk-
tige ska få en presentation i 
januari och att ett beslut ska 
kunna tas i mars. Vi har haft 
liknande diskussioner tidi-
gare. Det är rimligt att man 
ser över organisationen inför 
en ny mandatperiod så varje 
parti vet hur många politiker 
som ska nomineras, berättar 
Hasse Andersson.

Det nya förslaget bygger 
på fem nämnder utöver kom-
munstyrelsen. En stor nyhet 
är att förskola, grundsko-
la och gymnasium ska in-
rymmas i en ny utbildnings-
nämnd.

Tanken är också att bilda 
en samhällsbyggnadsnämnd 
för de hårda och tekniska 
frågorna. En ny arbetsmark-
nads- och socialnämnd pla-

neras liksom en ren omsorgs-
nämnd.

– För att viktiga verksam-
heter som inte är så stora sett 
till budget inte ska komma i 
kläm bildas till exempel en 
ren Kultur- och fritidsnämnd. 
Genom att lyfa ur dem och ge 
dem en egen budgetram är de 
skyddade från att drabbas av 
sparkrav som de inte själva 
rår över, förklarar Hasse An-
dersson.

Kommunfullmäktige fö-
reslås bli oförändrat med 49 
ordinarie ledamöter. Likaså 
kommer demokratiarbetet 
att fortsätta med att försö-
ka göra alltfler alebor del-
aktiga i kommunens utveck-
ling. Handikappråd, pensio-
närsråd, ungdomsfullmäkti-
ge och ett nytt ungdomsråd 
blir kvar liksom ortsutveck-
lingsmötena.

Oppositionen har med 
Aledemokraterna i spetsen 
lyft frågan om en ny och bil-
ligare organisation under en 
längre tid. De ser positivt på 
den nya organisationen.

– Jag ser det som en stor 
triumf för våra idéer. Det 
kommer att finnas stora möj-
ligheter att göra nödvändiga 
besparingar på personalsidan 
i förvaltningarna. Tyvärr har 
jag inte fått gehör för försla-
get att minska antalet poli-
tiker i fullmäktige eller att 
slopa en av de två dyra kom-
munalrådsposterna. De är väl 
rädda för att ta beslut som kan 
drabba den egna plånboken, 
säger Jan A Pressfeldt i en 
kommentar.

Den nya organisationen 
kan som tidigast träda i kraft 
1 januari 2011.

Hur förvaltningsorganisa-
tionen ska se ut är ännu inte 
klart. Kommundirektör Stig 
Fredriksson presenterar sin 
bedömning i slutet av januari 
och denna ska sedan diskteras 
politiskt. Dessutom utreds en 
eventuell räddningsnämnd i 
samverkan med Kungälv, hur 
överförmyndarverksamheten 
ska organiseras, en eventuell 
bolagisering av fastighets-
förvaltningen och hur vissa 

myndighetsfrågor ska hante-
ras. Dessa

arbeten pågår och redovi-
sas separat.
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Kastrera katten nu!
7/1– 31/3 

Paketpris: Kastration, vaccination och chipmärkning av 

hon- och hankatter till reducerat pris.

Dessutom ingår:

Värde på rabatterade produkter ca 380 kr.

Gäller under kampanjen eller så länge lagret räcker.
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Våren 2010

VUXNA och UNGDOMAR
Söndagar - start 24/1

Motionsgymnastik Medelpass
Hålanda Bygdegård 19.00-20.00 Ledare: Liselott Persson

Måndagar - start 25/1
Mixad utomhusmotion 09.30-10.30 Stavgång/Promenad/Cykel

Ledare: Ammi Westlund. Samling utanför Skepplanda Simhall

Måndagar - start 25/1
Vattengympa Medelpass Skepplanda Simhall 19.45-20.45

Ledare: Ammi Westlund. Fri simning 20.45-21.15

Tisdagar - start 26/1
Motionsgymnastik Medelpass Garnvindeskolan 19.00-20.00 

Ledare: Anki Olsson

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 25/1

Hopp- och lekgympa 4-6 år Hålanda Bygdegård 18.15-19.00
Ledare: Mari-Louise Nilsson

BARNGYMNASTIK 6-8 år NYHET!
Torsdagar Start 28/1: Dansinspirerat pass med mycket lek
    Hålanda Bygdegård 18.00-19.00. Ledare Ida Edvardsson

Ingen föranmälan kom i god tid för inskrivning.
200 kr per termin (12 ggr)

Frågor: Pia tel 0303-33 76 01. För mer information om vår förening 
gå in på www.halanda.se /evenemang /sim&trim

Kostnad: Vuxna och ungdomar 450 kr.
Ni har möjlighet att välja fritt ur alla våra aktiviteter under veckan.

Ingen föranmälan kom i god tid för inskrivning.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

(Presenteras senare)


