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Tisdagen den 15 maj 
kom frågan om kom-
munal borgen för 

bandyhuset upp igen. Ären-
det hade avslagits under 
hösten. Vi från Alliansen 
valde att tillstyrka försla-
get, inte för att det kändes 
självklart utan snarare för att 
rädda de tidigare gjorda in-
vesteringarna på nästan 24 
miljoner. Det var de pengar 
som lagts ner på isbana, ny 
kylanläggning och på om-
klädningsrum. Detta ärende 
borde naturligtvis ha av-
gjorts vid ett tillfälle och om 
detta skett hade vi kanske 
sagt nej. Men som sagt, 
nu fanns det ett laga-kraft 
vunnet beslut om isbana 
och dessutom är den redan 
byggd. Så av den anledning-
en tvingades vi säga ja till be-
slutet. Vän av ordning frågar 
sig varför kunde vi inte bara 
köra vidare på isbanan utan 
att sätta tak över den? Svaret 
vi fick av teknikerna var att 
själva konstruktionen var 
sådan att den var beräknad 
för att vara en inomhusbana. 
Trösten för kommunen är ju 
att en hall innebär minskade 
elkostnader och det innebär 
inte heller någon kostnad för 
kommunen så länge projek-
tet lever. Men om de eko-
nomiska kalkylerna spricker 
och klubben inte skulle klara 

av betalningen övergår detta 
ansvar på kommunen. Vi vill 
också säga att kalkylerna (om 
de håller) ser bra ut. Låt oss 
nu hoppas att verkligheten 
kommer att stämma överens 
med kalkylerna. 

Beslutet blev dessutom 
extra tungt när vi fick den 
ekonomiska rapporten för 
första kvartalet. Det visade 
tydligt att ekonomi för en ny 
idrottshall i Bohus med faci-
liteter för friidrott inte finns. 
Ett sådant beslut skulle dess-
utom sätta oss i samma läge 
som nu. Det vill säga att ta 
beslut om hall innebär att vi 
måste ta beslut om en utom-
hus anläggning också. För 
friidrott är ju fortfarande en 
utomhussport. Kanske finns 
det också en möjlighet att 
även friidrotten kan få plats 
på Jennylund? 

Låt oss hoppas att majo-
riteten inser detta och istäl-
let lägger de resurser vi har 
på att utnyttja de fördelar 
som etableringar av den nya 
vägen och järnvägen innebär.

Jan Skog (m)
Rose-Marie Fihn (fp) 

Roland Wall (c)
Sune Rydén (kd)

Obekvämt 
beslutAtt pressa och jaga de 

arbetslösa är huvud-
strategin i regeringen 

Reinfeldts så kallade jobb-
politik. Sänkt ersättning från 
a-kassan, hårdare krav på att 
söka jobb överallt i landet 
från första dagen och fler 
tillfälliga, otrygga anställ-
ningar är huvudingredien-
serna i denna politik. Det är 
en hänsynslös och oansvarig 
politik på många sätt. Sär-
skilt hänsynslös är den mot 
landets många deltidsarbets-
lösa - vilka nästan uteslutan-
de är lågavlönade kvinnor.

För deltidsarbetslösa 
kommer de nya reglerna att 
bli särskilt orimliga. På TV4:
s Nyheterna den 2 maj be-
rättade en kvinna, som är 
ensamstående förälder, om 
den absurda situation hon 
hamnat i. Hon har äntligen 
fått ett fast jobb i sin hem-
kommun. Då jobbet endast 
är på 75 procent, måste hon 
deltidsstämpla för att få eko-
nomin att gå ihop. För att bli 
berättigad till det uppmanas 
hon av Arbetsförmedling-
en att söka jobb i hela landet 
och i alla branscher. Arbets-
förmedlingen har till och 
med uttryckligen uppmanat 
henne att söka tillfälliga jobb 
på annan ort. 

Detta är inte Arbetsför-
medlingens fel, regelver-
ket ser ut på det sättet och 
det är politiska beslut som 
styr. Det är därför ynkligt 
att varken arbetsmarknads-
minister Sven-Otto Litto-
rin eller statsminister Fred-
rik Reinfeldt ställde upp 
och försvarade regelver-
ket när det aktuella fallet de-
batterades i morgonsoffan 
dagen efter TV4:s reporta-
ge. Istället satt en riksdagsle-
damot för moderaterna och 
menade att ”så här är det ju 
inte tänkt att det ska funge-
ra”. Då måste man ju fråga 
sig hur det annars är tänkt? 
Den stora gruppen deltidsar-
betslösa, i dagsläget åtmins-
tone 250 000 personer, be-
finner sig redan i en extremt 
utsatt situation. De både vill 
och kan arbeta heltid, men 
arbetsgivarna erbjuder bara 
jobb på deltid. De allra flesta 
deltidsarbetslösa finns inom 
typiskt kvinnodominerade 
arbetaryrken: i handeln, vård 
och omsorg, hotell- och res-
taurang och städbranschen. 
Att hitta en lösning på del-
tidsproblemet är alltså i allra 
högsta grad en jämställd-
hetsfråga.

Att ställa krav på att den 
som får ersättning från a-
kassan också aktivt ska söka 
jobb är en självklarhet. Det 
är till och med rimligt att 
den som är arbetslös måste 
vara beredd att flytta om 
det kan leda till ett varaktigt 
jobb. Men det måste finnas 
en helhetssyn på arbetsmark-
nadspolitiken där samhället 
tar sin del av ansvaret, och 
de krav som ställs på indivi-
den ska stå i proportion till 
vad som är möjligt och rim-
ligt. Att, som regeringen nu 
gör, pressa deltidsarbetslösa 
att flytta och byta jobb löser 
inte problemet med deltids-
arbetslösheten. För det krävs 

lagstiftning som ger alla som 
önskar det rätt till jobb på 
heltid. En sådan lagstiftning 
har såväl LO som Vänster-
partiet länge krävt. Ett lag-
förslag var på gång att för-
handlas fram av den förra 
röd-gröna majoriteten inför 
valet, men förkastades av den 
borgerliga regeringen.

Regeringens hårda-
re krav på arbetssökan-
de kommer att skapa mycket 
oro och problem för alla ar-
betslösa, men de deltidsar-
betslösa kommer att drabbas 
extra hårt. De riskerar att 
hamna i en kniptång där de 
kan tvingas välja mellan fasta 
jobb på deltid och tillfälliga 
jobb på heltid. Mellan att bo 
kvar i sin hemkommun och 
ha ett varaktigt jobb eller 
att flytta runt och jaga efter 
fasta heltidsjobb som kanske 
inte ens erbjuds i de bran-
scher där de kan få jobb. 

Det är tydligt att vi har 
fått en regering som helt 
saknar jämställdhetsperspek-
tiv på politiken, och som är 
helt likgiltig inför kvinnors 
helt legitima krav på rimliga 
arbets- och levnadsvillkor.

Josefin Brink (v), 
riksdagsledamot samt arbets-
marknadspolitisk talesperson
Ingmarie Torstensson 

gruppledare för Ale vänsterparti

100 dagar
Katumbas Vänner, 

som är en vän-
skapsförening för 

handikappade barn, Ka-
tumba II, Tukuyu, Tanza-
nia, har hållit årsmöte i S:
t Peders församlingshem. 
Under 2006 hade fören-
ingen 170 betalande med-
lemmar.

45 medlemmar deltog 
på årsmötet. Elisabeth 
Hillby, som var på tillfäl-
ligt Sverigebesök, berätta-
de om resultatet av de för-
bättringar som vi kunnat 
göra på Katumba under 
2006. Den nya matsalen 
invigdes av Sveriges am-
bassadör, Thorvald Åkes-
son. Även flera regerings-
medlemmar deltog i invig-
ningsfesten.

Håkan Axelsson, Ma-
riestad, berättade om Ma-
riestad kyrkoråds eko-
nomiska stöd till Ka-
tumbas vänner. Årsmö-
tesordförande var Gillis 
Johnson med Mary 
Johnson som sekreterare.

Styrelsen består av: 
Ordförande: Barbro 
Jörtoft, vice ordförande: 
Elisabeth Hillby, 2:e vice 
ordförande: Birgit Sköl-
dén, kassör: Birgit John-
son, sekreterare: Mary 
Johnson, ledamöter: Lis-
Beth Forsgård, Erland 
Hillby och Anna-Greta 
Olsson. Adjungerad: 
Nils-Erik Johansson.

Katumbas Vänner
Barbro Jörtoft

Årsmöte i 
Katumbas vänner

Vi söker två stödfamiljer, en till 
Emma 15 år och en till Anton 5 år. 

Anton är en pojke med mycket energi och spring i 
benen. Han har stora behov av tillsyn och egen tid 
tillsammans med vuxna och behöver komma till en 
trygg och stabil familj som inte ger upp. Anton vill 
komma till sin stödfamilj en helg/månad. 

Emma är en klipsk och glad tjej som tycker om djur 
och att vara ute i naturen. Emma har autism och 
behöver därför komma till en familj med stort 
tålamod. Emma är en försiktig tjej som behöver god 
tid för att lära känna andra. Hon behöver vara hos 
sin stödfamilj en helg/månad. 

 Stödfamiljer får ekonomisk ersättning  
 och erbjuds handledning och utbildning. 

Är Ni intresserade? Ring eller maila  
oss så berättar vi gärna mer.
Marie Larsson   031-365 12 73 
marie.larsson@gunnared.goteborg.se
Sofia Lidvall   031-365 12 49 
sofia.lidvall@gunnared.goteborg.se

ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringslivsbolag

Frukostmötet för maj sker av praktiska skäl 1 juni. Mötesplatsen är åter Hotel 
Surte. Det är Handelsbanken som är månadens värd. Förutom senaste nytt från 
Ale av Stig Fredriksson  så är morgonmötet delat i två ämnen. Vi får ta del av 
årets mätning av företagsklimatet, som presenteras av Svenskt Näringsliv. Det 
blir möjlighet till diskussion kring ämnet med kommunens representanter. 
Handelsbanken har även valt att presentera Ales nya golfklubb, och konceptet 
med boende – golf. Välkomna!

FREDAG 1 JUNI KL 7.00 - 9.00
HOTEL  SURTE

På programmet
Senaste nytt från kommunen!
Stig Fredriksson, kommundirektör

Företagsklimatet i Ale!
Kenneth Krantz, Svenskt Näringsliv

Nödinge GK och Golfbyn Backa Säteri
Graham Crisp, head pro

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på frukost 07.00-07.40
 Du bjuder på din närvaro!!

Lördag söndag 2-3 
juni arrangeras för 
tredje året i rad en 

metehelg för ungdomar. 
Bakom detta arrangemang 
står Ungdomskommittén i 
Norra Älvsborgsdistriktet 
av Sportfiskarna.

I år liksom i fjol så är det 
Sportfiskarna Trollhät-
tan-Vänersborg som är ar-
rangerande klubb och det 
avhålls i deras stuga på 
Överby vid stranden av 
Göta älv. Birgitta Björk 
från Wicanders Sportfis-
keklubb, Skepplanda, är 
ansvarig ledare biträdd av 
arrangörsklubbens Emma 
Bäcker.

Deltagande ungdomar 
är från olika klubbar inom 
distriktet, bland andra ale-
klubbarna Wicanders och 
King Salmon Nordfish, 
och dessa kommer under 
lördagen att få en gedigen 
utbildning och träning i 
metets ädla konst av duk-
tiga instruktörer. Väl för-
beredda kommer samtli-
ga deltagare att ställa upp i 
årets distriktsmästerskap i 
traditionellt mete som av-
verkas under söndagen i 
Hamnkanalen i Väners-
borg.

Bertil Carlson

Metehelg för 
ungdomar


