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Företagarnas årsmöte 
arrangerades på Nödinge 
Golfkrog och sin vana 
trogen satt Alebyggens vd, 
Lars-Ove Hellman, som 
mötesordförande. Organisa-
tionen har fått en tydligare 

roll i kommunen under det 
gångna året. Med ett kansli 
i Nol Företagscenter är för-
hoppningen att sätta FR 
ännu mer på kartan.

– Sedan en tid tillbaka har 
vi en regelbunden dialog 
med kommunledningen. 
Varannan månad försöker vi 
få till en träff med kommun-
direktören och kommunsty-
relsens ordförande. Senaste 
träffen hade vi på kansliet 
och det känns väldigt bra att 
vi har fått kommunledning-
ens förtroende och att vi har 
skapat en fast punkt att utgå 
från, säger Peter Tifelt.

Under 2010 kommer ett 
av huvudmålen att vara att 

upprätta en kommununika-
tionsplan.

– Vi måste bli bättre på 
att nå ut till våra medlem-
mar. Exakt hur det ska fung-
era vet vi inte idag, men vi 
jobbar på att hitta lite olika 
kanaler. Vidare hoppas vi att 
våra medlemmar och poten-
tiella medlemmar vänder sig 
till oss i Företagarna om de 
har en fråga som de inte själv 
känner att de orkar driva mot 
kommunledningen. Vi har 
en bra kanal rakt in i det heli-
gaste rummet. Den måste vi 
använda på bästa sätt, menar 
Peter Tifelt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Tifelt omvaldes som 
ordförande för Företagarna 
Ale 2010.
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Borås Yrkeshögskola presenterar
Utbildningar inom Yrkeshögskolan YH
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NÖDINGE. Organisationen Företagarna Ale har 
hållit årsmöte.

Ordföranden, Peter Tifelt, sitter kvar.
På mötet berättades också att Företagarna 

numera har ett kansli i Nol Företagscenter.

Konsument- 
och energikvällar
Belysning, inred smart och energieffektivt.
Uppvärmning och solfångare.
Konsumentrådgivning och energirådgivning.

Tis 13 april 16.30-20.00 Älvängens folkets hus.
16.30 – 20. 00 Konsumentrådgivare och energirådgivare på plats. 
18.00 Konsumentinformation om hantverksfrågor. Konsumentrådgivningen, 20 min.
18.30 Energispartips. Energi- och klimatrådgivningen 20 min.  

Ons 14 april 16.30-20.00 Medborgarhuset Alafors. 
Belysning, inred snyggt och energieffektivt. 
16.30-20.00 Utställning leverantörer av energieffektiva lampor, elföretag med 
  energismarta installationer, konsumentrådgivning och energirådgivning. 
18.00   Konsumentinformation om hantverksfrågor. Konsumentrådgivningen.
18.30   Belysningsseminarium om inredning med modern belysning. 
  Mia Josephsson, ljusdesigner,  berättar hur man gör. Föreläsning ca 1 ¼ tim. 

Tor 15 april 16.30-20.00 Medborgarhuset Alafors. 
Uppvärmning och solfångare. 
16.30-20.00 Utställning solfångare, pelletsinstallatör, värmepumpsleverantör, 
  Ale sotningsdistrikt, konsumentrådgivning, energirådgivning.
18.00   Konsumentinformation om hantverksfrågor. Konsumentrådgivningen.
18.30   Seminarium om uppvärmningsystem och solfångare med 
  Lars Andrén. Föreläsning ca 1 ¼ tim.  

ALE. Kommunens revi-
sorer riktade även i 
år anmärkning mot 
Utbildnings- och kul-
turnämnden.

Majoriteten i Ale 
kommunfullmäk-
tige gjorde en annan 
bedömning.

– Skillnaden är att 
vi har professionella 
yrkesmän bakom oss i 
vårt yttrande, men det 
tar man ingen hänsyn 
till.  Majoriteten vill 
inte öppet kritisera 
sina egna trots tydliga 
brister, säger Lennarth 
Nilsson, ordförande för 
kommunrevisorerna.

Precis som förra året lyckades 
kommunrevisorerna inte få 
med sig majoriteten att rikta 
en gemensam anmärkning 
mot Utbildnings- och kultur-
nämnden. Skälen att göra det 
anser revisorerna är många.

– Nämnden har brustit i 
styrning och uppföljning av 
ekonomi och verksamhet. De 
har inte heller vidtagit till-
räckligt kraftfulla åtgärder för 
att få budgeten i balans. Om 
inte det är tillräckligt under-
lag för att rikta en anmärk-
ning mot nämnden så vet jag 
inte vad som krävs, säger Len-
narth Nilsson upprört.

Kommunrevisorernas kri-
tiska rapport skickades över till 
förvaltningen för eventuella 

kommentarer, men den åter-
lämnades utan synpunkter.

– Därmed känner vi att vår 
kritik är bekräftad och samti-
digt känner vi full respekt och 
förståelse för de problem som 
förvaltningen och nämnden 
har. Den nya förvaltningsche-
fen har lyft på varje sten och 
har vidtagit tuffa åtgärder, men 
de kom försent för att förhin-
dra det stora underskottet som 
nu blev ett faktum, säger revi-
sor Daniel Höglund.

Inte helt överens
Kommunrevisorerna är 
utsedda att opolitiskt granska 
nämndernas arbete. I år var de 
inte helt överens. Majoriteten 
av revisorerna riktade anmärk-
ning mot Utbildnings- och 
kulturnämnden medan fyra 
nöjde sig med kritik som är en 
mildare form. Oavsett kritik 
eller anmärkning följer dessa 
med årsredovisningen.

– Men det hade ju känts mer 
logiskt och betydligt bättre 
om kommunfullmäktige visat 
kommunrevisorerna förtro-
ende. Nu valde majoriteten att 
inte rikta någon anmärkning 
mot Utbildnings- och kultur-
nämnden, vilket är häpnads-
väckande med tanke på resul-
tatet. Oppositionen gick på vår 
linje fast det är en klen tröst, 
säger Lennarth Nilsson.

Kritik från revisorerna är 
inget som kommunfullmäk-
tiges ledamöter behöver ta 
ställning till, däremot är en 

riktad anmärkning mot någon 
av nämnderna ett ärende för 
ledamöterna. Presidiet i full-
mäktige hade därför begärt in 
en förklaring och ett svar från 
Utbildnings- och kulturnämn-
den på revisorernas bedöm-
ning. Utifrån det hade Inga 
Lill Anderssons (S), ordfö-
rande i Ale kommunfullmäk-
tige, ett förslag till ställnings-
tagande.

– Efter att ha tagit del av 
nämndens förklaring med 
anledning av revisorernas 
anmärkning föreslår jag att 
kommunfullmäktige inte ska 
framställa anmärkning mot 
Utbildnings- och kulturnämn-
den. Beslutet motiveras dels 
med nämndens förklaring dels 
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med att nämnden under året 
har genomfört ett omfattande 
arbete med att få ner kostna-
derna, särskilt i gymnasiets 
verksamhet. Samtidigt har 
man tagit ansvar för de elever 
som genomför sin gymnasie-
utbildning i skolan. Detta har 
begränsat möjligheterna att 
ytterligare få ner kostnaderna. 
För att nämnden ska få ekono-
min i balans krävs noggranna 
uppföljningar och fortsatta 
åtgärder vilket också redo-
visats i nämndens förklaring 
till fullmäktige, löd Inga-Lill 
Anderssons förslag till beslut.

Vänstermajoriteten gick 
på Inga-Lill Anderssons linje, 
medan oppositionsråd Jan 
Skog (M) höll med reviso-
rerna och ville dessutom göra 
ett tillägg:

– Utöver revisionsberät-
telsen som Lennarth Nilsson 

framfört vill jag lägga till att 
trots Utbildnings- och kultur-
nämndens påbörjade åtgärder 
har underskottet dubblerats.

Underskott
Utbildnings- och kulturnämn-
den har under nio år gått med 
underskott. Kommunled-
ningen håller nu mycket tät 
kontakt med förvaltningen 
och målet är att ha en ekonomi 
i balans under nuvarande år.

Inför nästa mandatperiod 
kan det bli svårt att välja nya 
revisorer. Flera har aviserat 
avhopp med anledning av bris-
tande förtroende.

– Vi fyller ingen egent-
lig funktion som det är idag. 
Varje gång vi försöker använda 
något av verktygen för att 
påverka mer kraftfullt så går 
majoriteten en egen väg. Vad 
skickar det för signaler till 

andra nämnder? Fullmäktige 
bryr sig inte om du misskö-
ter ekonomin. Vi känner oss 
svikna och det ska aleborna 
också göra, eftersom det är 
skattemedel som missbrukas, 
avslutar Lennarth Nilsson.

Fotnot: Revisorerna lämnade 
två revisionsberättelser. En med 
anmärkning mot Utbildnings- och 
kulturnämnden, en med kritik mot 
samma nämnd. Ale kommunfull-
mäktige hade att ta ställning till 
om de också skulle formulera en 
anmärkning mot nämnden, men 
avstod från detta. Revisionsberät-
telserna bifogas ändå med årsre-
dovisningen och därmed kvarstår 
kritiken i offentlighetens ljus.

Revisorerna anmärker Utbildnings- och kulturnämnden
– Men fullmäktige gjorde inte gemensam sakgemensam sak

Daniel Höglund och Lennarth Nilsson är två av nio kommunrevisorer. I år riktade de för andra gången i rad en anmärkning 
mot Utbildnings- och kulturnämndens sätt att sköta ekonomin. Kommunfullmäktige avstod från att göra gemensam sak.


