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ALE. Kostnaderna för 
utskick av handlingar 
till förtroendevalda 
sticker i höjden.

Därför utreds nu 
kostnaden för att förse 
politiker med läsplat-
tor och på så vis kunna 
digitalisera utskicken.

Att minimera pappersför-
brukningen, minska porto-
kostnaderna och förenkla ad-
ministrationen är prioritera-
de frågor i nästan alla svenska 
kommuner. Sedan ett år till-
baka utreds förutsättningar-
na för att digitalisera utskick-
en till förtroendevalda i Ale.

Under hösten föreslås le-
damöterna i Beredningen för 
demokratifrågor få använda så 
kallade läsplattor (Ipad med 
flera). Projektet ska sedan ut-
värderas för att övriga nämn-
der vid ett lyckat resultat ska 
ansluta sig till rutinerna under 
nästa år.

– Fördelarna är 
flera. Det handlar 
långt ifrån om bara 
miljö och pengar. 
Vi gör stora tidsbe-
sparingar på perso-
nalsidan, politiker-
na får handlingar-
na snabbare och får 
dessutom tillgång 
till dem oavsett var 
de är. Det gäller bara 
att ha med sig läs-
plattan, menar Stefan 
Lydén, förvaltnings-
sekreterare på Kom-
munstyrelsen.

Idag kostar pappersutskick-
en till förtroendevalda i Kom-
munstyrelsen och Kommun-
fullmäktige cirka 300 000 
kronor, totalt för hela den 
demokratiska apparaten är 
säkert den dubbla. Prislappen 
för en läsplatta varierar mellan 
4000 och 6000 kronor.

– Men jag vill betona att det 
ytterst inte har handlat om att 
spara pengar, det är en posi-
tiv effekt, fast egentligen har 
utgångspunkten varit att för-
enkla och skapa bättre förut-
sättningar för att vara förtro-
endevald i Ale. Med en läsplat-
ta har du med dig alla aktuella 
handlingar, men också histo-
riken och eventuella minnes-
anteckningar. Vårt mål är att 
våra politiker inte bara ska 
använda plattan att läsa med, 
utan syftet är att det ska känna 
bekvämt att göra anteckning-
ar och markera i utskickade 
texter.

Utbudet av läsplattor är 

idag stort. Mycket tid och 
tester har gjorts för att hitta 
rätt.

– Vi har testat två olika mo-
deller, dels Ipad från Apple 
dels en av Toshibas läsplat-
tor. Personer i olika ålders-
grupper har ingått i försöks-
gruppen och vi fortsätter nu 
att testen i höst. Utefter deras 
kommentarer har vi bestämt 
oss för att gå vidare med Ipad, 
säger Stefan Lydén och moti-
verar valet:

– Alla som använt den säger 
samma sak. Den är enkel och 
lätt att förstå, men den är 
också dyrast. Därför måste 
politiken förstå att den här 
eventuella förändringen inte 
bara är en ekonomisk bespa-
ring. Det är främst en kva-
litetsförbättring. Läsplattan 
kostar, liksom abonnemang-
en. Livslängden är kanske 
max fyra år, sen måste de för-
nyas. Det ska då ställas mot 
en enkel administration, stor 

tidsbesparing i arbe-
tet, minskad porto-, 
papper-, kuvert- och 
tonerkostnad. Det blir 
en ekonomisk upp-
sida, men det är inte 
huvudargumentet.

Nu gäller det att de 
förtroendevalda ser alla 
fördelar och ställer sig 
positiva till förslaget.

– Viljan att göra 
denna förändring måste 
komma från dem annars 

är det ingen idé, avslu-
tar Stefan Lydén. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Kostnader sänks när utskick digitaliseras

Apples läsplatta Ipad testas av Ale kommun. 
Tanken är att förse förtroendevalda med läs-
plattor för att kunna digitalisera alla utskick 
av handlingar.

ÄLVÄNGEN. En riktig 
bragd!

Så skulle man kunna 
sammanfatta Maden-
skolans bedrift i Ener-
gikicken i fotboll.

I konkurrens av hela 
187 lag gick man hela 
vägen och vann guld.

5 A på Madenskolan gjorde 
det som ingen annan klass 
lyckats med tidigare. Under 
Energikickens 16 års långa 
historia har Qvidingskolan 
och Änglagårdsskolan turats 
om att stå överst på prispal-
len. Ingen annan skola har 
varit i närheten av att rubba 
dessa storheter inom klass-
fotbollen. Fram tills i år. När 
årets upplaga gick av stapeln 
lyckades Älvängenskolan 

sätta övriga lag på plats och 
vinna turneringen.

– Helt fantastiskt! Det 
var inget som vi räknade 
med innan turneringen star-
tade, men när vi väl hade 
tagit oss till guldslutspelet så 
kände vi segervittring, berät-
tar Pontus Dahlberg som 
delade målvaktssysslan med 
Jennifer Albaeus.

Spelformen i Energikick-
en är 7-mannafotboll där kil-
larna spelar den första halv-
leken och tjejerna den andra.

– Nästan alla i vår klass 
spelar fotboll, så där hade vi 
en fördel mot många andra 
skolor, förklarar Jennifer.

Samtliga matcher spelades 
på Heden, gruppspelet på tis-
dagen och slutspelet på fre-
dagen. Den tuffaste bataljen 
var kvartsfinalen mot Ängla-

gårdsskolan där alelaget vann 
med matchens enda mål.

– De var så besvikna att de 
grät efter slutsignalen, säger 
Pontus.

Finalen blev en ren expe-
ditionsaffär där Getterstens-
skolan kördes över med hela 
4-0. Skrällen var ett faktum!

– Efteråt firade vi med 
pizza och cola i ÄIK:s klubb-
hus, förklarar Jennifer.

Energikicken hade också 
ett annat budskap än fotboll 
att förmedla, nämligen att ge 
rött kort mot våld och rasism.

– Stort fokus låg på kam-
ratskap och det är verkligen 
ett kännetecken för vår klass, 
poängterar Pontus Dahlberg.

Madenskolan skrällvann i Energikicken
– Fick favoriterna på fall

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Älvängenskolan klass 5 A jublar efter att ha tagit hem segern i Energikicken.

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15

ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

www.aletorg.se

Makeup-rådgivning 
ca 15min 

100 kr

100 kr

Välkomna måndag 30 maj kl 12-18 för 

Drop in
- Nu startar våra populära makeup-kvällar.

Välkommen in i butiken för mer information.

Återfås vid köp av produkter för minst 300kr.

Välkomna måndag 30 maj kl 13-18 för 
Styling av håret eller 

färgning av bryn 
+ omformning ca 20min 

Endast Drop In Vi lär ut 
tips & trix

�������	
���������

�������
����������


