
NÖDINGE. På tisdag 
(läs idag) tar Kommun-
styrelsen sin budget 
för 2011.

Den är totalt nedban-
tad med 9,6 miljoner 
kronor.

Det innebär stora för-
ändringar för servicen 
på Medborgarkontoret 
och främst informa-
tionsarbetet får mins-
kade resurser.

Kommunstyrelsens förvalt-
ning fick tidigt i vår uppdra-
get att beskriva konsekven-
serna av en neddragning av 
verksamheten om totalt 10 
miljoner kronor (Mkr). Innan 
detta uppdrag gavs hade en 
effektivisering med 1,7 Mkr 
genomförts. När Kommun-
styrelsen klubbar budge-
ten för 2011 innebär försla-
get en minskning med 20% 
gentemot vad fullmäktige sa 
i november. Fram till förra 
veckan har konsekvenserna 
inte varit kända. Det är de dä-
remot nu, men Kommunsty-

relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), har inte svårt 
att försvara dem.

–  Allt har handlat om att 
prioritera rätt saker. Vi har 
låtit skolan gå före. Konse-
kvensbeskrivningen är kor-
rekt och det är bara någon 
enstaka detalj som vi inte ge-
nomför, bekräftar Berglund 
och tillägger:

– Jag vill klargöra att inget 
av det som tidigare har gjorts 
på förvaltningen har varit 
dåligt utfört eller menings-
löst, men just nu behöver 
skolan pengarna bättre. I ett 
sådant fall är inte beslutet sär-
skilt svårt för mig.

När beslutsförslaget och 
dess konsekvensbeskrivning 
offentliggjorts lät kritiken 
från oppositionen inte vänta 
på sig.

Servicen monteras ner
– De monterar ner den all-
männa servicen till alebor-
na. Informationen kommer 
att bli mycket begränsad, då 
tre tjänster försvinner. Hem-

sidan som idag är kärnan i 
det kommunala informa-
tionsarbetet vet jag inte vem 
som ska sköta. IT-avdelning-
en tar bort sin tjänst och hän-
visar till informationsavdel-
ningen som också har tving-
ats banta. De kommer inte att 
hinna göra mycket mer än att 
svara i telefon, säger opposi-
tionsråd Paula Örn (S).

Förvaltningens neddrag-
ningar drabbar också kom-
munledningen hårt. Led-
ningsstödet minskas med en 
tjänst.

– Det är naivt att tro att 
man kan klara allt själv. Sitter 
du i beslutande ställning för 
en verksamhet med över 
2000 anställda behöver du 
ha hjälp med ganska mycket 
för att hinna med. Vill Mikael 
Berglund hellre sitta på kon-
toret och vara administra-
tör så är det upp till honom, 
men jag tror att väljarna har 
valt honom till annat, menar 
Paula Örn.

Mikael Berglund är lugn 
och övertygad om att beslu-
tet är rätt.

– Det innebär säkert att jag 
får sköta vissa saker själv som 
en sekreterare annars hade 
kunnat göra, men i den här 
situationen tycker jag att vi 
som är vuxna bör anstränga 
oss lite extra. Det är svårare 
för barnen. De behöver hjäl-
pen mer än vi. När det gäller 
hemsidan och informations-
arbetet så hoppas jag att fler 

kan bli delaktiga i det arbe-
tet. Det är bland annat därför 
som vi har investerat i en ny 
plattform.

Resurserna för marknads-
föringen av Ale har också mi-
nimerats.

Konstigt
– Det är konstigt med tanke 
på att vi strävar efter inflytt-
ning och expansion, säger 
Paula Örn som inte får något 
medhåll.

– Jag tycker vi måste ha 
något att marknadsföra först. 
Vi har sagt att nu är det skolan 
som gäller och då är det så. 
Det finns pengar till mark-

nadsföring också, men vi 
väljer kanske lite andra ka-
naler det här året, förklarar 
Berglund.

Däremot får oppositions-
rådet Paula Örn rätt i sin 
kritik om att besparingen 
kanske inte blir så stor som 
avses.

– Först när beslutet är taget 
kan vi börja förhandla och då 
vet vi hur långa uppsägnings-
tider vi kan räkna med, kom-
menterar Mikael Berglund.
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Föräldrastöd 
från A till Ö

Familjehuset i Surte har

ÖPPET HUS-KVÄLLAR
Torsdagar kl 17.30 - 19.30

31/3 Att vara tonårsförälder

28/4   Att behålla sitt lugn 
i föräldraskapet

Vi informerar också om Familjehusets olika 
verksamheter och om annat föräldrastöd som 
fi nns i här i Ale.
Adress: Göteborgsvägen 93 i Surte, ingång på 
husets södra gavel.

SAGOSTUNDER
PÅ BIBLIOTEKEN

Bebissagostunder 
-  för barn 4-8 månader. 
Vi läser och ramsar tillsammans.

Ale bibliotek Nödinge
Start måndagen den 14 mars 10.00. 5 gånger.
Anmälan till sara.dahl@ale.se eller 
0303-330 216

Ale bibliotek Surte
Start torsdagen den 17 mars 9.30. 5 gånger
Anmälan till sara.dahl@ale.se eller 
0303-330 171

Drakonsdag 
Sagostund på Surte bibliotek 
för alla daglediga barn och föräldrar.
Varannan onsdag 14.30. 
16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5 och 8/6

INFORMATIONSTRÄFF
OM NATTVANDRING 

Onsdagen den 13/4 
kl 18.30-ca 20.00 
är du välkommen till en informationsträff om 
nattvandring i Nödinge. 
Vi träffas i Ale Gymnasium, TV-studion 
(C-huset vid matsalen). 

LE KOMMUNA
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ALAFORS. Ett ström-
avbrott drabbade Ale 
Elförenings kunder i 
Bohus och Nödinge 
med omnejd på sön-
dagseftermiddagen. 

Det var en kabel-
skada i en stolpe på 
Norra Kilandavägen 
i Nödinge som orsa-
kade avbrottet.

– Vi fick överslag i kabeln 
och när omkoppling av 
matning skulle ske fick 
vi haveri på en frånskilja-
re, säger Tomas Olsson, 
driftansvarig på Ale Elför-
ening.

Invånarna i Bohus var 
utan ström i en dryg halv-
timme medan kunderna 
i Nödinge fick tillbaka 
spänning vid 14.30-tiden. 

– Ett antal hushåll i 
Nödinge fick vänta ytter-
ligare en tid innan ström-
men var tillbaka. 15.50 
hade alla kunder spänning 
igen, säger Tomas Olsson.

Vattenfall Service 
kommer att reparera den 
havererade frånskiljaren 
under tisdagsförmidda-
gen.

Alebor blev 
strömlösa
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Utgångspris 3 595 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 168 kvm, biyta 25 kvm
Tomt 1 223 kvm Sluttning
Byggt 2006
Adress: Gruvåsvägen 35
Visas tor 17/3 17.30-18.30
och sön 20/3 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-1036 till 72456
för beskrivning

Ett hus med personlig design
och blandning av modern och
traditionell stil, välbyggt med
hög standard. Högt och vackert
läge med utsikt över Göta Älv,
längst in på återvändsgata. Ett
av Älvängens bästa läge.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1036.

B Älvängen

Utgångspris 1 795 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 113 kvm
Tomt 300 kvm trädgårdstomt
Byggt 1978
Adress: Gulklövergatan 144
Visas tor 17/3 17.30-18.30
och sön 20/3 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2825 till 72456
för beskrivning

Gavel radhus med inredd vind.
Öppen planlösning på entré-
plan. Har både uteplats och ett
uterum. Till radhuset finns
garage i länga och förråd finns
på tomten. Radhuset ligger
centralt i Nödinge med gång-
avstånd till det mesta.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2825.

BNödinge
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"Inte svårt – skolan behöver pengarna"
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), försvarar neddragningar
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Berglund vill spara 10 miljoner på 
kommunstyrelsens förvaltning
ALE. Det pågår en inten-
siv jakt på pengar hos den 
politiska ledningen i Ale 
kommun.

Lägre skatteintäkter och 
slopade statsbidrag sätter 
press på landets kommuner.

– Om vi skulle leverera 
exakt samma verksamhet 
som föregående år fattas det 
egentligen 38 miljoner. Själv-
klart måste vi se över kost-
nadsbilden och anpassa oss 
efter de nya ramarna, säger 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

2011 är ett marigt år sett ur ekono-
misk synvinkel. En konsekvens av 
den lågkonjunktur som landet har 
passerat är att tillväxten i skatteun-
derlaget har bromsat in.

– I år lär den bli cirka 2,5%, vilket 
motsvarar löneökningarna, men det 
finns andra kostnader som också går 
upp och som vi måste hitta sätt att 
budgetera för. En stor skillnad mot 
2010 är att staten har tagit bort det 
konjunkturstöd som gavs förra året. 
För Ales del innebär det att 26,8 mil-
joner kronor försvinner, säger eko-
nomichef, Helene Ramert.

Att skatteunderlaget som under 

många år växte med rekordfart inte 
längre har samma tillväxt förklarar 
Helene Ramert:  

– Skatteintäkterna baseras nu på 
de inkomster som var under lågkon-
junkturen. 2008 varslades många 
och det slutade med att en del gick 
arbetslösa under 2009. Människor 
med låga inkomster betalar mindre 
skatt, så enkelt är det. Ett annat skäl 
är att befolkningsökningen inte har 
motsvarat förväntningarna, varken i 
Ale eller landet i stort. 

I nästa vecka kommer en ny skat-
teprognos som kommunledning-
en hoppas har förbättrats mot det 
som presenterades i december. Då 
pekade det mesta på att skatteintäk-
terna sjunker med 8 Mkr mot vad 
som först har budgeterats.

Låg låneskuld
Positivt för Ales del är att kommu-
nens låneskuld har sjunkit till 26 
Mkr (bokslutet 31/12).

– Med låga räntekostnader har vi 
klarat av att amortera kraftigt. Det 
är värdefullt nu när kommunen står 
inför många viktiga investeringar. 
Nya områden ska exploateras och 
med nya bostäder följer krav på fler 
skolor och förskolor. Det kommer 
betyda att kommunen åter behöver 

låna pengar och då är det bra att vi 
nästan har betalat av den tidigare 
skuldbördan, säger Ramert.

Kommunstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund, har insett att det 
krävs åtgärder för att få ihop bud-
geten.

Total översyn
– Vi kommer att se över alla verk-
samheter. Det handlar inte generellt 
om att spara, utan mer om att anpas-
sa vår organisation till dagens förut-
sättningar. Är allt vi gör nödvändigt? 
Kan det göras på ett annat sätt? För 
oss är det inget snack om vad som 
gäller. Vi tänker prioritera skola och 
omsorg. Har vi rätt antal lärare i för-
hållande till antalet barn? Har vi rätt 
antal händer i vården i förhållande 
till vad vi vill? Självklart analyserar 
vi även dessa verksamheter, finns det 
nödvändiga förändringar att göra på 
skolans område ska de också genom-
föras, säger Berglund bestämt.

Stämmer det att du har givit 
kommundirektören i uppgift att 
ta fram en konsekvensbeskriv-
ning av att spara 10 Mkr på kom-
munstyrelsens förvaltning?

– Ja, det är riktigt. Vi har begärt in 
flera liknande analyser. De ska vägas 
mot varandra senare, men jag upple-

ver att kom-
munstyrel-
sens för-
valtning har 
varit försko-
nad från åt-
gärder de 
senaste åren. 
Vi tänker 
inte spara i 
skolan eller 
vården om 
det finns pengar att hämta på annat 
håll. Jag är övertygad om att vi även 
på den här förvaltningen kan hitta 
saker som går att göra annorlunda, 
billigare och bättre. Vi kommer att 
behöva hitta lite nya pengar för att 
kunna genomföra den politik vi har 
gått till val på, motiverar Berglund.

Det märks tydligt att de ekono-
miska förutsättningarna inte mot-
svarar förväntningarna som Kom-
munstyrelsens ordförande hade när 
han tillträdde.

Tufft uppdrag
– Det är ett tufft uppdrag. Det 
saknas 38 Mkr jämfört med 2010 
och det är minst sagt utmanande. 
Samtidigt ska vi komma ihåg att vi 
har 1,3 miljarder att göra verksam-
het av och även om vi hade ytterli-

gare ett par miljoner så hade vi nog 
ändå känt att det saknas lite. Det 
finns så mycket man vill göra.

Kultur- och fritidsnämnden har 
i uppdrag att försöka hitta cirka 2 
Mkr i sin budget. I veckan ska kon-
sekvensbeskrivningarna redovisas.

– I princip har alla förvaltning-
ar fått samma uppdrag. Nu ska vi 
se vad de har kommit fram till och 
vilka konsekvenser eventuella spar-
åtgärder får.

Ett litet ljus i tunneln tänder ändå 
Helene Ramert.

– Jag tror att 2011 blir lite käm-
pigt med en ny organisation och en 
stram budget, men redan 2012 ljus-
nar det och skatteintäkterna ökar 
mer normalt igen. Totalt sett har 
Ale mycket positivt att se fram emot. 
Den stora infrastrukturutbyggna-
den går mot sitt slut och nya bo-
stadsområden exploateras. Befolk-
ningen ökar och med den även skat-
teunderlaget. Vi får härda ut ett eller 
två år, men jag hoppas att skatte-
prognosen som kommer nästa vecka 
redan skvallrar om bättre tider...

– Kommunstyrelsens ordförande betonar att det är skola och omsorg som gäller
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Berglund (M).

Faksimil Alekuriren vecka 6, 2011. Förslaget blir nu verklig-
het.

Årsmöte Stödföreningen Vaken
Tisdag 29 mars kl 18

Göteborgsvägen 94, Älvängen
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


