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Utredningen om en 
obligatorisk A-kassa 
har rönt tveksam-

het hos statsminister Fred-
rik Reinfeldt och finansmi-
nister Anders Borg. Det har 
vi på Företagarna full förstå-
else för. Det finns ingen an-
ledning att låta en utredning 
fortsätta att arbeta på ett 
förslag som ändå måste gå 
direkt i papperskorgen. Det 
borde finnas ett betydligt 
bättre sätt att använda dyra 
utredningsresurser.

Företagarna har i utred-

ningen hela tiden tydligt 
framfört att företagare inte 
bör omfattas av den obli-
gatoriska a-kassan. Många 
företagare upptäcker redan 
i dag att de får lägsta ersätt-
ning vid arbetslöshet, trots 
att de är med i en A-kassa. 

Utredningen har också i 
uppdrag att utreda ett tvång 
för arbetsgivare att göra 
löneavdrag för medlemsav-
gifter för sina anställda. Det 
här går inte i linje med att 
minska administrationsbör-
dan för småföretag.

Vi anser att det i stället 
bör göras mer lönsamt att 
driva företag. En företagare 
skulle då själv kunna spara 
medel för att klara en ned-
gång eller en övergång från 
en typ av företag till någon 
annan. 

Varför inte använda dessa 
resurser till att uppmuntra 
och skapa bättre förutsätt-
ningar för att öka företagan-
det i landet? Sverige ligger 
fortfarande långt under 
genomsnittet för nyföreta-
gande jämfört med resten av 

Europa. Det finns mycket att 
göra på området.

Utredningsförslaget är 
ett hån mot småföretagare 
som sätter en ära i att driva 
och utveckla sina företag. 
Att tvångsansluta företagare 
till en A-kassa strider mot 
varje företagares önskan  och 
ambition att undvika kollek-
tiva lösningar. 

Släng förslaget i pappers-
korgen – direkt! 

Bengt Englund
Företagarna Ale

Släng förslaget om obligatorisk 
A-kassa direkt i papperskorgen

Jag kan förstå att det inte 
är er avsikt att luras, men 
ändå med den formule-

ringen ni har blir det så.
Vill bara börja med ett 

förtydligande, jag är inte 
själv professionell fotograf 
utan en hobbyfotograf som 
ibland lyckats sälja bilder. 
Så är inte för att leva på 
mina bilder jag fotograferar 
utan för att jag tycker det 
är roligt. Men det verkar ju 
vara till minst min kategori 
av fotografer ni vänder er 
eftersom ni vill ha en kvalitet 
på bilder som är högupplösta 
och färdiga för tryck.

Kan hålla med dig om att 
det är bra för både kommun 
och innevånare att det ges en 
positiv bild av kommunen, 
visst kan tävlingen vara bra 

till det. Men det är kom-
munens ensidiga förbehåll 
till fullständiga rättigheter 
av bilderna utan att ge någon 
ersättning eller erkännande 
för det jag vänder mig emot.

Skulle du kunna stå för en 
tävling för konstnärer i kom-
munen och där ni förbehål-
ler er rätten till att använda 
alla insända konstverk till 
utsmyckning i kommunens 
lokaler utan att ge nån 
ersättning för det, eller ens 
nämna konstnärernas namn? 
Eller skulle du, som med 
ditt jobb troligen är intres-
serad av att skriva, kunna 
tänka dig att vara med i en 
novelltävling där bidragen 
sedan kan användas helt eller 
delvis i andra publikationer 
och utan ersättning eller att 

du som upphovsmannen får i 
alla fall ett erkännande? Tror 
inte det, men det är på den 
nivån ni lägger denna täv-
lingen bara för att det gäller 
fotografi.

Tyvärr är fotografi en 
ganska nervärderad konst-
form och hantverk. Speciellt 
märks det när ni kan med att 
ha sådana villkor i en täv-
ling. Att du som informatör 
försvarar detta är ännu mer 
förvånade då jag skulle vilja 
se hur de  publikationer du 
skapar hade sett ut om de 
helt saknat bilder.

Ha gärna en fototävling, 
ha gärna många, visa bil-
derna på nätet på en sida 
speciellt för det, gör en 
utställning på t.ex. Repsla-
garmuseumet eller Surte 

glasbruk och annonsera om 
det för att locka besökare 
till kommunen. Tänk bara 
på hur många av de som 
blivit antagna till en sån 
utställning som bjudit in sina 
vänner från kommuner runt 
omkring?

Men när ni använder 
bilder i kommersiellt syfte 
eller för reklam dit de från 
början inte var avsedda för 
tycker jag nog att även en 
kommun kan göra rätt för sig 
och betala upphovsmännen, 
eller i alla fall minst ge upp-
hovsmannen ett erkännande.

Hade reglerna varit 
sådana hade även jag kunnat 
tänka mig att delta.

Urban Andersson

Replik till Karin Dickens

Vad stort sker, sker tyst
Den pågående utbygg-

naden av E45 har 
föranlett en plane-

ringsaktivitet av febril ka-
raktär och stort format hos 
kommunen. Hur samhälle-
na längs den utbyggda euro-
pavägen skall utvecklas på ett 
balanserat sätt, har varit den 
bärande frågan. 

För Älvängens del valde 
man att göra en struk-
tur- och utvecklingsstudie 
benämnd ”Centrumplan för 
Älvängen”. Som sig bör hade 
man ambitionen att infor-
mera allmänheten vid de så 
kallade ortsutvecklingsmö-
tena och ta del av invånarnas 
synpunkter. Så långt har för-
faringssättet i stort sett varit 
klanderfritt.

Planeringsförslagen fick 
både positiva reaktioner 
och viss kritik. De kritiska 
invändningarna gällde bland 
annat centrumområdets 
snäva avgränsning. Vad man 
planerade för angränsande 
områden norr och söder om 
centrum förblev höjt i dunkel 
trots att stora förändringar 
med all sannolikhet kommer 
att återverka starkt också på 
centrumstrukturen.

Men nu har dimmorna 
till viss del skingrats. All-
deles för sent måste man 
säga! Ett nytt affärsområde 
för ”sällanköpsvaror”, mer 
än dubbelt så stort som Ale 
Torg i Nödinge, etableras på 
Svenstorp. Ett nytt industri-
område planeras på Skanska-

tomten och dessutom ett 
nytt affärsområde av ansenlig 
storlek på Stora Viken i 
samband med flyttning av 
Klädkällaren. Stora över-
raskningar!

Helt klart har man brustit 
i informationen härom till 
medborgarna. Den dialog 
som man tidigare sagt säg 
vilja ha i dylika ärenden har 
i stort sett uteblivit. Är det 
intressant för kommunpoli-
tikerna vad ortens invånare 
tycker om så gigantiska 
utbyggnader av samhället 
som det här är fråga om? Är 
Svenstorpsetableringen så 
känslig att man valt att i det 
längsta tiga om den?

Tack Alekuriren för en 
hel del klargöranden om 

Svenstorp med mera. Det var 
både modigt och riktigt av 
chefredaktören. Vi är många 
i samhället som tycker att det 
var bra rutet och känner lik-
nande tveksamheter. Politi-
kerna måste få veta att deras 
förslag inte alltid är några 
självklarheter. 

Jag hoppas att Alekuriren 
fortsätter att granska lika 
ambitiöst som tidigare och 
definitivt bortser från miss-
nöjesyttringar av det slag 
som fullmäktigeledamoten 
Skoog uttalat. Det brukar 
inte vara lyckat av politiker, 
gudskelov, att försöka pressa 
media till samstämmighet.

Carl-Axel Jansson

Badplatsen vid Häll-
torpssjön är vanli-
gen en liten idyll. Så 

blev det tyvärr inte förr oss 
som ville njuta av bad och 
sol i lördags. Vi hade inte 
varit där länge förrän idyl-
len bröts av en otroligt hög-
ljudd musik. Vi trodde först 
att musiken kom från någon 
tonårsodågas bil.

Vi tyckte dock det var lite 
konstigt att inte någon av 
alla de vuxna som höll till i 
närheten av fotbollsplanen 
kunde få stopp på ”odågan” 
och få denne att sänka voly-
men. När vi badande och 
solande hade stått ut med 
den högljudda musiken allt-
för länge beslöt jag och en 
annan dam att gå upp mot 
infarten och kolla det hela. 
Musiken kom från en hög-
talaranläggning vid entrén 
till fotbollsplanen. ”Odågan” 
visade sig vara en äldre man.

Vi frågade honom om 
musiken behövde vara 
på så hög volym och bad 
honom att sänka volymen. 

Han avfärdade oss då på ett 
mycket bryskt och otrevligt 
sätt att  ”det är JAG som 
bestämmer det” och visade 
inte någon hänsyn mot oss 
på badplatsen. Nu var det 
några andra män där som på 
ett humant sätt tröstade oss 
med att musiken kommer att 
sluta om cirka tio minuter då 
fotbollsmatchen skulle börja.

I kommunens broschyrer 
framgår det att Hälltorpssjön 
är en av kommunens bad-
platser. Kommunen kanske 
bör varna de som vill besöka 
området, för att låta bli att 
åka till badplatsen den dag en 
match skall äga rum, om inte 
det går att få en mänsklig 
ljudvolym på musik innan 
match.

”Det är JAG som bestäm-
mer”-mannen, den allsmäk-
tige chefen för volymknap-
pen, kanske har nedsatt 
hörsel och vill att vi andra 
också skall få det. Fy skäms 
på dig för din otrevliga atti-
tyd!

De missnöjda damerna

”Det är JAG som 
bestämmer”

I Ale kommun finns sedan 
länge regler för när an-
ställda erhåller gratifika-

tioner. För mig är god per-
sonalpolitik att arbetsgiva-
ren, för att alla ska behandlas 
likvärdigt, följer fastställt re-

gelverk. För mig är det också 
god personalpolitik att inte 
diskutera enskilda personer 
på insändarsidan.

Jarl Karlsson (s)
Ordförande i Kommunstyrelsens 

personalutskott

Svar på insändare: 
”Personalpolitik, vad är det?

Göteborg har infört 
fria resor för pensi-
onärer och det har 

visat sig vara en mycket upp-
skattad reform för denna 
medborgargrupp.

Insatserna betyder i prak-
tiken ökad livskvalité och 
bättre levnadsvillkor för 
många pensionärer. Särskilt 
stor betydelse har insatserna 
för pensionärerna med låg 
inkomst och betalningsför-
måga.

Insatserna har också en 
miljösmart prägel, då antalet 
bilresor i orternas centrum-
miljö sannolikt minskar.

Vi är övertygade om att 
gratis resor för pensionärer 
är en fördelaktig samhälls-
insats.

Med hänvisning till det 
ovanstående föreslår vi Ale 
kommunfullmäktige besluta,

Att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag utreda förutsätt-
ningarna för införande av 
gratisresor för pensionärer i 
Ale kommun under lågtra-
fik..

Thor Eliasson
Rolf Johannesson

Hans Hellman
Helge Hellman

Motion till Ale kommunfullmäktige: 

Gratisresor för pensionärer

Under den gångna veckan 
har Himlaskolan i Alafors 
genomfört en temavecka 
från förskoleklass och ända 
upp till årskurs nio. Elevrå-
den från respektive klass fick 
komma med förslag på akti-
viteter som skolpersonalen 
sedan sammanställde. Den 
övergripande rubriken blev 
”Dåtid, nutid, framtid” med 
diverse olika undergrupper 
kopplade till temat.

– Vi har arbetat med 
åldersblandade grupper, lite 
grann beroende på svårig-
hetsgrad, utifrån elevernas 
val. Det har varit fantastiska 
dagar, inte bara vädermäs-
sigt, utan framförallt ur stu-
diesynpunkt. Det är mycket 
som ska klaffa en sådan här 
temavecka, men personalen 
har gjort ett väldigt bra jobb, 
säger Camilla Kauffeldt, 
rektor på Himlaskolan.

Lokaltidningen hälsade 
på djur- och naturgruppen 
under dess vistelse i Prästa-
lund på onsdagsförmidda-
gen. Här avverkade de bland 
annat en tipspromenad vars 
frågor hade anknytning till 
allemansrätten.

– Tipspromenaden var 
roligt och nu ska jag packa 
upp matsäcken som jag har 
med mig, sade Marcus från 
avdelning Orion.

JONAS ANDERSSON

Lyckad temavecka 
på Himlaskolan

Under den gångna veckan 
genomförde Himlaskolan en 
temavecka. Här ses några 
elever från djur- och na-
turgruppen, som precis har 
klarat av en tipspromenad 
med frågor om allemans-
rätten.

Elliot, Marcus och Teddy 
kopplar av tillsammans i 
Prästalund.


