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NÖDINGE. Räddnings-
tjänstförbundet Ale-
Kungälv bildas.

Det nya förbundet 
träder i kraft vid års-
skiftet, men redan den 
1 juni kommer en inter-
rimstyrelse att påbörja 
det förberedande arbe-
tet.

– Huvudsyftet är att 
få till en betydligt enk-
lare ledningsstruktur, 
säger projektledare 
Joachim Wever.

Räddningstjänsten Ale och 
Kungälv har samverkat sedan 
1976. Det har bland annat 
inneburit att Ale kommun 
har köpt ledningstjänst och 
förebyggande arbete från 
sina kollegor på andra sidan 
Göta älv.

– I många år har det förts 
diskussioner om en eventu-
ellt utökad samverkan kom-
munerna emellan när det 
gäller räddningstjänsten. För 
två och ett halvt år sedan fick 

kommuncheferna i uppdrag 
att titta på om det kunde 
finnas ett annat och bättre 
sätt att driva verksamheten 
på, förklarar Håkan Lund-
gren, räddningschef Ale/
Kungälv.

Nu har båda kommunerna 
givit klartecken att bilda ett 
räddningstjänstförbund. 
Håkan Lundgren har under 
resans gång bistått projekt-
ledningen med sakkunskap, 
men han vill noga poängtera 
att det är ett politiskt beslut 
som ligger till grund för den 
nya organisationen.

– Med den nya organi-
sationen får vi ett förbund, 
en styrelse/direktion. Det 
blir enklare och snabbare 
beslutsvägar. Vi kommer 
också ifrån det så kallade 
köp- och säljförhållandet, 
förklarar Joachim Wever.

Håkan Lundgren väl-
komnar organisationsför-
ändringen som han anser 
kommer att underlätta det 
administrativa arbetet, rent 
operativt väntar däremot 
inga stora skillnader.

– Antalet brandstatio-
ner och personal förblir 
detsamma. Skulle det ske 
några förändringar ska inte 
det härledas det till det 
nya förbundet. Allmänhe-
ten kommer inte att märka 
någon som helst skillnad när 
de ringer 112. För dem kvit-
tar det vad det står på brand-
mannens hjälm, huvudsaken 
är att hjälpen kommer. Det 
som privatpersoner tidigt 
skulle kunna uppfatta som 
en förändring är att det blir 

en lättare väg in till rädd-
ningstjänsten i andra frågor 
 än de operativa eftersom vi 
kommer att arbeta på samma 
sätt i båda kommunerna, 
säger Håkan Lundgren.

Kommunfullmäktige i 
Ale och Kungälv har valt 
två ordinarie ledamöter och 
två suppleanter till den nya 
direktionen. Modellen är 
densamma för den inter-
rimstyrelse som påbörjar sitt 
arbete i juni och som jobbar 
fram till årsskiftet. Från Ale 
kommun har valts kommu-
nalråden Mikael Berglund 
(M) och Paula Örn (S). Som 
ersättare har valts Catharina 
Eliasson (S) och Fredrik 
Johansson (M).

– Även från Kungälv är 
det de båda kommunalråden 
som valts in i interrimsty-
relsen. Det bevisar att ären-
det har hög prioritet i båda 
kommunerna, säger Joachim 
Wever.

Betyder detta att rädd-
ningstjänsten får mer 
pengar att röra sig med?

– Nej, det tror vi inte. 
Däremot får vi en effekti-
vare organisation som inne-
bär att vi kan göra mer för 
samma pengar. Fram till nu 
har vi haft två fullmäktige, 
två kommunstyrelser och 
fyra nämnder att förhålla oss 
till. Det har hänt att man i 
samma fråga har velat gasa 
i en kommun och bromsat i 
den andra. Den styrmodel-
len kommer nu att föränd-
ras i och med att styrelsen/
direktionen kommer att 
svara för den gemensamma 

politiska styrningen av rädd-
ningstjänsten. Detta innebär 
en snabbare och lättare samt 
enhetligare verksamhetsstyr-
ning, säger Håkan Lund-
gren.

– Räddningstjänsten Ale-
Kungälv har varit förlovade 
under så lång tid, nu är det 
dags att ta nästa steg och ingå 
giftermål. Personligen tycker 
jag detta är helt rätt väg att 
gå då organisationerna sedan 

35 år redan är tätt samman-
flätade i varandra samt att 
bägge kommunerna expan-
derar och är noga med att 
fortsätta ha en räddnings-
tjänst som är snabb, säker 
och effektiv samt svarar upp 
till samhällets riskbild, avslu-
tar Håkan Lundgren.

Förlovning övergår i giftermål
– Räddningstjänstförbund bildas för Ale-Kungälv

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Räddningstjänstförbundet Ale-Kungälv blir verklighet 1 janu-
ari 2013.              Arkivbild: Allan Karlsson

Räddningschef Håkan Lund-
gren.
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POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 28 maj

Bensinstöld
Smitning från bensinnota sker 
på Statoil i Älvängen. Händel-
sen är filmad.

Tisdag 29 maj

Arbetsplatsolycka
En arbetsplatsolycka inträffar 
på E45 i Surte. En arbetare blir 
påbackad av ett servicefordon 
och ådrar sig diverse skador. 
Mannen förs till Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg.

Torsdag 31 maj

Brand
En husvagn fattar eld på Kvar-
nabovägen i Skepplanda. Föra-
ren är på väg till besiktningen 
då han plötsligt märker att 
husvagnens bakre del brinner. 
Räddningstjänsten rycker ut till 
platsen.

Skadegörelse rapporteras 
från Mossvägen i Nol. Någon 
kastar in en blomkruka genom 
ett balkongfönster.

Fredag 1 juni

Hot med pistol
Målsägande som står och 
väntar på bussen vid Alafors 
Kiosk får ett pistolliknande 
föremål riktat mot sig från en 
passagerare på en förbipas-
serande moped. 

Lördag 2 juni

Misshandel
En 40-årig man blir misshand-
lad i en lägenhet i Nol. Målsä-
gande rispas med en kniv på 
halsen och i ansiktet.

Söndag 3 juni

Glaskross
Skadegörelse i form av glas-
kross rapporteras från Älväng-
ens Pizzeria.

När Båtsmans förskola bygg-
des 2002 stod tema ”Bygget” 

på barnens 
schema, 
vilket inne-
bar att de 
själva fick 
vara med och 
komma med 
idéer för ut-
formandet 
av gården. 

Det unika 
sättet att 
jobba på, 
som gjorde 
barnen del-
aktiga i 
framväxten 
av försko-
lan, medför-
de ett fler-
tal försko-
lor kom på 
studiebesök, 
även från 
andra kom-

muner. Dessutom uppmärk-
sammades deras arbetssätt av 
olika medier. 

Fortfarande jobbar man 
utefter barnens rätt att på-
verka sin vardag, bland annat 
genom att vidareutveckla 
gården, som man fått pengar 
till från kommunens innova-
tionspott. 

Bamses vänner
Redan på ”Förskolans dag” 
förra torsdagen passade Båts-
mans förskola på att smygfi-
ra 10-årsjubileet med att väl-
komna föräldrarna på vernis-
sage. 

I måndags gästades barnen 
av Bamse, Lilleskutt, Skal-
man och Vargen, karaktärer 
som haft stor betydelse när 
barnen på den yngre avdel-
ningen fått lära sig om hur 
man tar hand om sitt skräp. 

– Jag har varit med sedan 
starten, precis som flera 

andra av personalen. Det är 
ett tecken på att man trivs. 
Sedan förskolan byggdes 
2002 har antalet barn för-

dubblats och två avdelningar 
har blivit fyra, säger förskol-
läraren Maria Corbett. 

Barnens idéer tar plats
– Firade 10-årsjubileum

PÅ BÅTSMANS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bamse och hans vänner bjöd 
på glass. 

Bamse och hans vänner bjöd på glass, vilket var uppskattat.

VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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ÄLVÄNGEN. I måndags firade Båtsmans förskola 
10-årsjubileum. 

På plats fanns Bamse och hans vänner som bjöd 
på glass och sång. 

Barnens delaktighet är en del av förskolans 
profil och har så varit sedan dag ett.

Ända sedan starten för 10 år sedan har barnens delaktighet värderats högt. 


