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ALE. Uppföljnings-
prognos nummer två 
är aktuell för poli-
tisk behandling i Ale 
kommun.

Den har både positivt 
och negativt att säga.

Positivt att skatte-
prognosen pekar på ett 
ökat tillskott om 12,5 
Mkr, negativt att skolan 
och omsorgen backar 
17 Mkr.

I den aktuella ekonomiska 
uppföljningsrapporten fram-
går att Utbildningsnämnden 
redovisar ett underskott om 
10 Mkr på årsbasis. 7 av dessa 
miljoner härrör Ale gymna-
sium.

– Det är ingen nyhet, utan 
en bekräftelse på de bekym-
mer som gymnasiet har. Vi 
jobbar aktivt med frågan och 
kan bara konstatera att det 
krävs stora anpassningar för 
att kostnader och intäkter ska 
gå ihop. Nu har vi bestämt oss 
för att satsa vidare och då kan 
vi inte samtidigt tvinga för-
valtningen att gå vidare med 
en tung ryggsäck, som består 
av kostnader som beror på ti-
digare års handlingsförlam-
ning. Vi måste på något sätt 
avlasta dem genom ett eko-
nomiskt tillskott. Först ska 
nämnden utreda vad som 
går att göra inom verksam-
heten utan att påverka kvali-
tén, säger Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M).

God hushållning
Även Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden visar på 
ett underskott. Genom att 
inte utföra de budgeterade 
satsningarna om 5 Mkr kan 
årsresultatet prognostiseras 
till -6,9 Mkr.

– Vi har tack vare god hus-
hållning och utan iver pengar 
kvar att använda. Dessutom 
talar skatteprognosen po-
sitivt, vilket gör att vi i den 
mån det behövs kommer att 

kunna justera ramarna till 
de nämnder som är i behov, 
säger Mikael Berglund.

Med andra ord står det 
tämligen klart att både 
skolan och Omsorgsnämn-
den kommer att få ett ökat 
anslag, något som opposi-
tionsråd Paula Örn (S) gillar.

– Vi har hela tiden hävdat 
att framför allt Utbildnings-
nämndens ram måste utökas. 
Ska vi satsa på skolan eller 
inte? Jag tycker redan att det 
har tagit för lång tid, nu är 
vårterminen snart slut och 
ännu inga beslut om pengar.

Den aktuella rapporten för 
Ale kommuns ekonomi visar 
på ett negativt resultat om 4 
Mkr, men så kommer inte bli 
fallet.

– Nej, vi har fortfarande 
16 Mkr som inte är fördela-
de och som kommer att på-
verka nämndernas verksam-

heter positivt. Dessutom har 
vi en betydligt bättre skat-
teprognos än förväntat, så 
något minusresultat blir det 
inte, hälsar Mikael Berglund.

Två nämnder redovisar underskott
– Men det finns pengar i Ales kassa
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Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Arkivbild: Allan Karlsson

Paula Örn (S), oppositions-
råd i Ale.

Är inte ett dugg för-
vånad av den senas-
te rapporten om nä-

ringslivsklimatet i Ale. 
Trenden har varit tydlig de 
senaste åren, men inga nya 
grepp har tagits. Det mest 
kreativa är att man har bytt 
frukostmöten till sopp-
lunch. På dessa träffar är 
det mest envägskommuni-

kation och monologer ut-
vecklar sällan näringslivs-
klimatet. För att komma 
på rätt köl igen måste dia-
logen stärkas och nya krea-
tiva forum skapas. Det har 
nu gått ett halvår med mo-
derat styre i Ale, en led-
ning som sade sig priorite-
ra näringslivet. Vilka beslut 
har tagits? Vad planeras att 

göra? Hur ser handlings-
planen ut förutom att åka 
runt och prata med 500 fö-
retagare? Någon egen kre-
ativ idé måste väl den po-
litiska ledningen ha haft 
när man i valrörelsen sa att 
näringslivsklimatet skulle 
förbättras?

Aleföretagare

Angående näringslivsklimatet

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   
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ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)
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Skinkfat

beställ ditt bufféfat
- gott, snabbt, enkelt!
0303-975 04
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Om du befi nner dig här, 
är vi snart där.

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar 
klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller 
bli medlem – vi får inga bidrag från staten. Läs mer på 
www.ssrs.se eller ring 077-579 00 90.
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