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Soltak är ett arbetssätt för 
samverkan mellan Stenung-
sund, Orust, Lilla Edet, 
Tjörn, Ale och Kungälv. 
Kommunalråd och kom-
munchefer från de sex kom-
muner samlades i Kungälv 
efter att det sista beslutet var 
fattat att bilda ett gemensamt 
bolag för samarbete kring 
service och administration.

− Kommunerna i Sve-
rige står inför en avsevärd 
utmaning då andelen äldre 
kommer att öka kraftigt, 
säger Anders Holmensköld 
(M), kommunstyrelsens ord-
förande i Kungälv. Vi som 
lever i en tillväxtregion får 
också nya behov från såväl 
inflyttare som vår egen 
befolkning. Det kommer 
inte att finnas pengar till alla 
nya behov. Tillsammans har 
vi en folkmängd på cirka 135 
000 invånare, vilket skulle 
gjort oss till den sjätte största 

kommunen i Sverige vid en 
sammanslagning. Genom ett 
bolag får vi i stället den stora 
kommunens fördelar samti-
digt som vi behåller den lilla 
kommunens identitet.

− Kommunerna måste se 
till att de tjänster vi utför görs 
på ett hushållande sätt. Inom 
framförallt stöd- och service-
tjänster finns flera fördelar 
med att samverka över kom-
mungränserna, säger Martin 
Johansen (FP) kommunsty-
relsens ordförande i Tjörns 
kommun. Det viktiga är att 
vi får mer resurser till kärn-
verksamheten och då är sam-
arbete viktigt. Mycket ser-
vice och administration kan 
utföras oberoende av kom-
mungränser. Vi kan också få 
ökad kvalitet genom att vissa 
specialister kan verka över 
gränserna. 

– För kustkommuner som 
Orust är det intressant att 

kunna få hjälp på sommaren 
då befolkningen mångdubb-
las, säger Lars-Åke Gus-
tavsson (M), kommunsty-
relsens ordförande i Orust 
kommun.

− Det är viktigt att arbeta 
tillsammans, ta det stegvis 
och skapa realistiska för-
väntningar, säger Inga-Lill 
Andersson (S), kommun-
fullmäktiges vice ordförande 
i Ale kommun.

− De små kommunerna 
är tvingade att samarbeta för 
att kunna erbjuda konkur-
renskraftig service, och gör 
redan det idag, säger Inge-
mar Ottosson (S), kom-
munstyrelsens ordförande i 
Lilla Edet.

− Det finns redan olika 
samarbeten inom växel, 
turism och räddningstjänst. 
Vi kan bygga vidare där vi 
själva vill. Ibland alla sex och 
ibland bara två, säger Kent 
Sylvan (M), kommunstyrel-
sens ordförande i Stenung-
sunds kommun.

Under hösten går arbetet 
vidare med att kartlägga fler 
möjliga samarbeten. Bola-
get kommer att starta första 
januari 2013.

Nytt kommunalt bolag för 
service och administration

Soltakskommunerna trappar upp. Kommunalråd och kommunchefer från Stenungsund, 
Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv samlade i stadshuset i Kungälv.
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ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

Det talas mycket om livspusslet i Sveriges familjer idag. Jobb, 

hem, barn, stress. 

Tiden räcker inte till, barnen hamnar i kläm.

Vi kristdemokrater har lyssnat på föräldrarna. Våra förslag ska 

ge barnen mer tid med båda sina föräldrar.

Kristdemokraterna föreslår:

FÖR BARNEN
TID

www.kristdemokraterna.se

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en professionell fotobok

fotoklok  i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Tips! Läs vår
a 

kundomdömen
 på 

hemsidan!

Skapa enkelt din egen fotobok med dina egna bilder och texter. Resultatet blir precis som en riktig
bok som du köper i bokhandeln. En fotobok kan handla om vad som helst.  Möhippan, bröllopet, 

svensexan, födelsedagen, babyns första år, resor, din hobby, favoritdrinkar m.m.
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Din bok skicka
s 

inom 4 arbetsda
gar!

Snabbast i Sve
rige!?
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RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.
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