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Tandborste Strykjärn
Oral-B PC500
•  Köp och prova-på-

garanti 60 dagar

•  45 minuter 
uppladdning

• Vattentät

FV5246E1
•  Automatisk 

avstängning
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399:-

Strykbord
på köpet!

Värde 449:-

Råd & Rön

OOOBBBSSS!!! BBBeeeggggrrrääännnsssaaatttt aaannnttttaaallll
Gäller t.o.m. 19/2 2011

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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