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ALE. Sveriges riksdag har tagit beslut 
om ett nytt kostnadsutjämningssys-
tem för landets kommuner.

Det ger Ale kommun en nettoeffekt 
om 17 miljoner kronor.

Pengar som oppositionen föreslagit 
ska prioriteras till skolan, vilket majo-
riteten håller med om.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Mil-
jöpartiet har tagit initiativ till en omrevide-
ring av budgeten för 2014. Skälet är de ex-
tramiljoner som nu kommer Ale till del som 
en följd av det nya utjämningssystemet. För-
slaget från oppositionen är att kommunsty-
relsens förvaltning utreder och presenterar 
för kommunfullmäktige hur pengarna bäst 
kan ombudgeteras med fokus på skolan i Ale. 
Oppositionsråd Paula Örn (S) fi ck gehör för 
förslaget i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det känns självklart väldigt bra att vi är 
överens i den här frågan, men jag hoppas vi-
dare att vi också kan diskutera större struk-
turförändringar kring hur våra skattepengar 
fördelas. Vi lägger fortfarande för lite pengar 
till skolan i jämförelse med genomsnittskom-
munen och lärartätheten är också lägre i Ale 
än i jämförbara kommuner, säger hon.

Alliansen var inte svårövertalad i frågan 
och hade inga synpunkter på förslaget om 
revideringen.

– Nej, får vi nya miljoner är det självklart 
för oss att de ska gå till skolan. Det var inget 
svårt beslut, säger Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

Att samtliga 17 miljoner kommer att kom-
ma skolan till del är emellertid inte sagt.

– Inte mig emot. Vi är en tillväxtkommun 
och jag tycker att våra pengar ska användas, 
säger Berglund.

– Det är oansvarigt att fördela ut alla 
pengar. Vi ser gärna att det fi nns ett positivt 

resultat med tanke på alla de investeringar 
som står på tur, menar Paula Örn.

Utbildningsnämnden har också antagit ett 
nytt resursfördelningssystem som ska ge en 
mer rättvis fördelning av pengarna till res-
pektive skola.

– Den tar hänsyn till de viktigaste statis-
tiska faktorerna, föräldrars utbildningsnivå 
och utländsk bakgrund. Det är en fördel-
ningsmodell som många andra kommuner 
använder. Vi tror starkt på detta, men kom-
mer självklart att följa upp noga vilka effek-
terna blir för enskilda skolor. Det arbetet är 
just nu igång och vi har hört att det har upp-
stått oro på sina håll. Den är inte befogad. 
När rektorerna har fått bilden klar för sig ska 
de återkoppla till förvaltningen och Utbild-
ningsnämnden, därefter analyseras situatio-
nen. Behöver vi skjuta till kommer vi att göra 
det, understryker både Mikael Berglund och 
Paula Örn.

Kommunfullmäktige i mars kommer att 
ta ställning till en revidering av budget 2014.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Överens. Kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M) bejakade oppositionsråd Paula 
Örns (S) förslag om att revidera budgeten för 
2014.

– Oppositionens förslag fi ck gehör
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