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Årets budgetdebatt blev tre 
och en halv timme lång. Det 
mesta var redan känt i för-
slagen och ledamöterna vän-
tade på tillfället att få ge sig 
in i debatten. Sune Rydén 
log brett i talarstolen, då han 
konstaterade att vänsterma-
joriteten nu vill avveckla Ale 
Utveckling som aktiebolag.

– Det har vi tjatat om sedan 
bolaget bildades 1996, men 
när ni plötsligt vill avveckla 
det då har vi tänkt om och 
vill gärna behålla bolaget fast 
med ändrad inriktning. Vi 
har föreslagit att Ale Utveck-
ling AB ska arbeta med mark- 
och exploateringsfrågor, sa 
Rydén.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (s), för-
klarade ställningstagandet.

– Ale Utveckling ägs redan 
till 100% av Ale kommuns 
pengar och behöver inte 
drivas i aktiebolagsform och 
gav sedan en känga åt reger-
ingen.

– Vi upplever just nu en 
lägre tillväxt, den högsta rep-

roränta på länge och en hög 
arbetslöshet bland ungdo-
mar. Jag känner en stor oro 
när det knakar i fogarna runt 
bilindustrin och det är därför 
kul att vi är överens om att vi 
ska sitta med i förarsätet för 
utvecklingen av en ny ener-
giteknik för framtidens bilin-
dustri.

En kronjuvel
Satsningen på Energiteknik-
centrum i Nol fick brett stöd 
i debatten.

– Det är en kronjuvel vi 
ska vara rädda om. Se hur 
det gick för Millipore (gamla 
NovaSeptic) som vi har 
hjälpt på många sätt genom 
åren, konstaterade Roland 
Wall (c).

Allians för Ale har givit 
sitt förslag till strategisk 
plan rubriken ”Allt kan bli 
bättre”, det tyckte miljöpar-
tiets Peter Rosengren var 
värt att kommentera.

– Det är bra att ni skriver 
det. Självklart är det syftet 
med våra förslag också. Vi 
vågar dessutom säga; ”Allt 
ska bli bättre”. Vi skickar till 
exempel med ett antal extra 
miljoner till Barn- och ung-
domsnämnden som de kan 
välja hur de bäst används.

Det uttalandet gillade inte 
alliansens Rose-Marie Fihn 
(fp).

– Är det inte vi politiker 
som har till uppgift att prio-
ritera hur skattepengarna ska 
användas. Vi i Allians för Ale 

vill att kommunfullmäktige 
är med och tar besluten.

Sedan följde ett replik-
skifte mellan Rose-Marie 
Fihn och Jarl Karlsson angå-
ende antalet förtidspensio-
nerade ungdomar.

– Jag kan konstatera att 
det är 5000 fler ungdomar 
som förtidspensionerats nu 
än före valet, sa Jarl Karls-
son.

– Det låter föga troligt 
eftersom det under 2007 
konstaterades att den nega-
tiva trenden med bidragsbe-
roende människor äntligen 
hade vänt.

De skilda uppfattningarna 
berodde på att den ena pra-
tade om ungdomar och den 
andra om den totala gruppen 
bidragsberoende.

En hel del detaljfrågor i 
budgetarna kom upp på tape-
ten. Christina Oscarsson (s) 
undrade om sommarjobben 
för ungdomar inte längre var 
viktiga, då hon inte kunde 
hitta några pengar till dem i 
oppositionens budgetförslag. 
Hon undrade om det fanns 
någon koppling till att reger-
ingen tagit bort bidraget till 
kommuner med unga som-
marjobbare.

– Det är en angelägen 
fråga och borde ha skrivits 
in tydligare, svarade Sune 
Rydén (kd) och försvarade 

sedan regeringsbeslutet om 
slopat bidrag.

– Frågan tål att diskute-
ras, men i grunden är det en 
kommunal angelägenhet.

Införa nystartsjobb
Allians för Ale vill införa så 
kallade nystartsjobb för att 
bemöta en ökad arbetslöshet 
i framtiden.

– Det där känner jag igen. 
Ett fiasko som bara över-
träffats av ALU-jobben som 
borgarna en gång genom-
förde. Satsa på utbildning i 
bristyrken istället. Det är en 
åtgärd som ger ett varaktigt 
resultat, kanske ett jobb för 
livet, påtalade Göran Karls-
son (v) som plötsligt blev rik-
tigt bekväm i talarstolen.

– Jag läser i ert förslag att 
ni ska prioritera flickidrott, 
men samtidigt säger ni nej 
till en idrottshall i Bohus. 
Där hade vi bland annat 
tänkt bedriva friidrott som 
till 70-80% utövas av flickor, 
men det säger ni nej till för 
att i nästa stund säga ja till 
flickidrott. Jag tror det är på 
sin plats att ni berättar hur ni 
har tänkt satsa på tjejerna i 
Ale kommun. Än så länge har 
ni bara talat om hur ni inte 
tänker satsa. Jag får inte ihop 
det.

Frågan förblev obesvarad.

Boel Holgersson (c) 
gladde sig åt att majoriteten 
föreslagit att utreda hur kol-
lektivtrafiken kan göras billi-
gare inom Ale och särskilt för 
pensionärer och ungdomar.

– För sex år sedan skrev 
jag en motion om fri kollek-
tivtrafik för alla. Den avslogs 
då, men nu börjar det likna 
något, sa Boel Holgersson 
nöjt.

I Allians för Ales budget 
nämns sex långsiktiga mål 
som skulle innebära en inves-
teringskostnad på 19 Mkr. 
Det ansåg Tekniska nämn-
dens ordförande, Willy Köl-
borg (s), var en reaplan.

– Med tanke på att ni för 
dessa pengar har tänkt att 
bland annat få en ny brand-
station i Nödinge, bygga 
ihop avloppen mellan Lilla 
Edet och Ale och införa dag-
tidsbemanning inom rädd-
ningstjänsten så låter det rik-
tigt billigt. Ni måste ha gjort 
en bra upphandling.

Kommunalråd Jan Skog 
(m) försvarade sig.

– Du som har varit med 
i politiken så länge borde 
förstå att dessa 19 Mkr avser 
projekteringskostnader. 
Finansieringen löser vi sen 
på ett eller annat sätt.

Snäll debatt
Det blev en hel del tjuvnyp 
om felskrivningar i pappers-
produkterna, men i stort var 
det en ganska snäll debatt. I 

pengar skiljer det inte särskilt 
mycket mellan förslagen. En 
vill leverera kyld mat, en 
annan vill laga varm mat på 
plats.

– Det låter jättebra, men 
finansieringen är inte lika 
rolig. Börja med att besöka 
centralköket och provsmaka 
maten. Den är mycket god, 
lovade Willy Kölborg som 
också kommenterade Alli-
ansens förslag med heltids-
brandmän.

Deltid billigare
– Så länge vi kan behålla vår 
organisation med deltids-
brandmän ska vi göra det. 
Kommunen tjänar mycket på 
det. Jag tror att en heltidsor-
ganisation kostar ytterligare 
25 Mkr och det är onödigt 
om vi inte måste.

Roland Wall uttryckte 
en oro för att majoriteten i 
sitt förslag lagt ut samtliga 
pengar.

– Skulle något oförut-
sett hända, är så vitt jag kan 
bedöma, en skattehöjning 
inte långt borta.

K o m m u n f u l l m ä k t i g e 
antog sedan majoritetens 
förslag, Alliansen röstade för 
sitt och sverigedemokraterna 
sympatiserade med aledemo-
kraternas idéer i ett tredje 
alternativ.
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Nu är Betongindustri här!
Vi startar vår verksamhet den 1 oktober i Ale, Kungälv. 

Viken 290, Bohus, 
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Betongindustri ingår 
i HeidelbergCement-
koncernen, marknads-
ledande globalt inom 
produktområdet ballast 
och en betydande aktör 
inom cement, betong och 
betongprodukter. Detta 
gör HeidelbergCement 
till en av världens största 
byggmaterialproducenter. 
Koncernen omsätter drygt 
100 miljarder svenska 
kronor och har cirka 68 
000 medarbetare på 2 
800 platser i fler än 50 
länder.

ALAFORS. Det fanns tre förslag till tvåårsbudget 
och strategisk plan 2009-2010.

Det blev majoritetens tre honnörsord, nära, 
naturligt och nytänkande som segrade.

Oppositionen kritiserade att vänstermajoriteten 
lagt ut samtliga pengar och saknar beredskap om 
något oförutsett händer.
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