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Budget med fokus på tillväxt
– Den politiska majoriteten överens om 2017

ÄLVÄNGEN. Intresset
för Ale med ny motorväg och pendeltåg är
rekordstort.
Företagen har framtidstro och med fortsatt
tillväxt vankas än bättre tider.
– Nu bygger vi bort
bostadsbristen och
jan så 20-åringar kan
Kommunstyrelsens ordförande, Paula Örn (S),
målmedvetet.

– Det ställer så klart krav
på kommunen att svara upp
med investeringar i förskolor och skolor. Det är en helt
ny situation för Ale. I runda
tal pratar vi om satsningar
på mellan 300-400 miljoner
kronor årligen. 2018 kommer
låneskulden att passera 1 miljard kronor. Vi tror inte att
lösningen är att höja skatten.
Det är inte hållbart i längden
eftersom vi vill ha en mer attraktiv skattenivå och redan
idag har vi näst högst i regionen, säger Paula Örn.

Den politiska majoriteten,
Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Aledemokraterna valde att att
presentera budgeten för 2017
i Kronogården som fortsätter
att växa fram i Älvängen.
– Det är ett bra exempel på
den tillväxt vi upplever i Ale.
Exploatörerna bygger och
säljer hus på löpande band,
kommunen investerar i en
ny F-6-skola med idrottshall.
Tillsammans skapar vi bra
förutsättningar för fler alebor,
säger Paula Örn.
Hon konstaterar att något har hänt i Ale. Nyproduktionen 2015 tillhörde de
kommuner som byggde mest
i landet och det blir inte mindre under innevarande år.

Sund ekonomi
Investeringarna kräver en
sund ekonomi med ett betydande överskott i resultaträkningen. Enligt en tidigare
modell där det ansågs nödvändigt att direktfinansiera
halva investeringen skulle det
krävas ett betydligt högre resultat. Det frångår man nu.
– Det har vi inte följt tidigare heller, men det har
varit en ambition. Vi har valt
att skruva upp resultatet för
2017 till 30 Mkr. Det är ett
realistiskt mål. Framtiden ser
väldigt ljus ut, så det är inget
som oroar att vi behöver låna
stora belopp. Tillväxten är i
grunden mycket positivt för
Ale, säger Paula Örn.
Nämnderna får oförändrade budgetramar från före-

Tillsammans. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Aledemokraterna är nöjda med budgeten för 2017. Den har ett tydligt
fokus på tillväxt. Från vänster: Ingela Nordhall (AD), Björn Norberg (S), Paula Örn (S), Johnny Sundling (V) och Sonny Landerberg (MP).

gående år med full kostnadstäckning för löneökningar.
Majoriteten har enats om 30
miljoner kronor i en särskild
pott för utvecklingsstöd som
verksamheterna kan söka ur.
Med andra ord fortsätter inte
de ökade anslagen till skolan.
– Det är inte nödvändigt
längre. Vi lägger nu lika
mycket per elev som genomsnittskommunen i Sverige.
Tidigare låg vi i botten, säger

Johnny Sundling (V).
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, där personalen
just nu genomför ett arbete i
projekt ”Stolt omsorg” som
ska mynna ut i ett antal förbättringsåtgärder,- får redan i
år ett tillskott på 4,5 miljoner.
– Det räcker inte hela vägen, men kommer att göra
stor nytta. Vi hoppas självklart få del av pengarna i utvecklingsstödet, säger Ingela

Nordhall (AD) ledamot i
nämnden.
Miljöpartiet har fått med
sig övriga i majoriteten på att
skapa en struktur för laddstolpar i Ale.
– Det är vi nöjda med, men
även vi i MP inser att det
måste vara ett tydligt fokus på
skolor och förskolor för tillfället, säger Sonny Landerberg (MP).
– Jag känner mig väldigt

trygg i det vi gör. Tillsammans med tjänstemännen
har vi arbetat fram vårt budgetförslag och det råder stor
enighet kring det, avslutar
Björn Norberg (S).
Under 2017 ska en digital agenda tas fram för att
utveckla E-tjänsterna i kommunen. På sikt innebär det en
stor effektivisering.
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