
ALAFORS. Höstens 
ungdomsfullmäktige är 
över.

Som vanligt en hård 
fight för Barn- och ung-
domsnämndens ordfö-
rande, Eje Engstrand 
(s).

– Jag tycker de är 
härliga, sa han och öste 
beröm över de engage-
rade ledamöterna.

Elaine Björkman (s) och 
Roland Wall (c) redogjor-
de inledningsvis för majori-
tetens respektive oppoistio-
nens budgetförslag. En stor 
fråga för kommunfullmäk-
tige väckte dock mindre in-
tresse hos den yngre gene-
rationen. De var mer spända 
inför betydligt tyngre frågor 
såsom mopedställ, kalla klass-
rum och brandlarm som inte 
hörs.

Rebecka från Kyrkbys-
kolan undrade vilka åtgär-
der kommunen tänkte vidta 
åt att brandlarmet inte hörs i 
alla klassrum.

– Det ska fungera och det 
här är ny information för 
mig, men jag hoppas ni på-
pekar det för rektorn. Jag 
ska be fastighetsenheten att 
utreda frågan, lovade Tek-
niska nämndens ordförande 
Willy Kölborg (s).

Många frågor rörde miljön 
i skolan. Sofie Arnkil på 
Himlaskolan klagade över 
dålig ventilation.

– Under sommarhalvår-
et kan det bli upp emot 30 
grader i klassrummet och då 
är det svårt att studera.

Willy Kölborg berättade 
att det finns en del gamla ven-
tilationssystem som kommer 
att byggas om, men att någon 
kylanläggning inte är aktuell. 
Det ska bli bättre i framtiden. 
Vi har en pott med pengar 
och den räcker inte till att åt-
gärda allt samtidigt.

Det blev också en rolig 
debatt om mobiltelefonens 
vara eller icke vara i skolan. 
Då många elever använ-
der den som klocka blir det 
problematiskt att lämna den 
hemma.

– Särskilt eftersom sko-
lans klockor alltid går fel, 
men har man med sig mobi-
len blir man tillsagd för det. 
Om vi inte får ha mobilen i 
skolan får ni se till att klock-
orna går rätt, menade en kri-
tisk röst.

En av ungdomsfullmäkti-
ges hetaste frågor är den stän-
digt återkommande om mo-
pedställ.

– Vi har en begränsad 
summa pengar till upprust-
ning av skolgårdar och mo-
pedskjul kostar ett par hundra 
tusen att bygga. Vi har inte 
kunnat prioritera det, försök-
te Eje Engstrand (s).

Robin Bodefjord från 
Himlaskolan var inte nöjd.

– Vad är det ni talar om? 
Jag pratar om ett moppeställ 
bestående av ett par stålrör 
som vi kan låsa fast mopeder-
na i. Det kan väl inte kosta ett 
par hundra tusen?

Fler ville ge sig in i denna 
kära debatt.

– Parkeringsplatser för lä-
rarna är självklart, varför är 
det så svårt att förstå att även 

vi vill ha någonstans att par-
kera våra fordon, undrade 
Sarah Doughan från Bo-
husskolan.

Elias Lindergren hade 
starka argument för att mop-
peställen måste prioriteras.

– Är inte mopeden fastlåst 
gäller inte försäkringen!

Eje Engstrand föreslog 
därför att mopeden borde 
lämnas hemma med tanke på 
vad den kostar.

– Nu får jag inte ihop 
saker och ting. När vi vill 

ha busskort säger du att vi 
ska moppen istället och sen 
säger du att vi ska gå istället 
för att ta moppen, sa Valmire 
Huskaj från Kyrkbyskolan.

Det var trots skilda upp-
fattningar en god stämning i 
Medborgarhuset.

En interpellation om mö-
tesplatser väckte också debatt. 
Ungdomarna önskar fler 
caféer och fler träffpunkter.

–Då gör man klokt i att 
engagera sig i föreningar 
med ungdomsverksamhet. 

Där kan man påverka. Ale 
kommun driver inga caféer. 
Att det inte finns några som 
är öppna kvällstid i våra res-
pektive orter beror på att 
våra samhällen är för små. 
Det finns helt enkelt inte 
underlag för den typ av verk-
samhet, förklarade Eje Eng-
strand som ändå tyckte att an-
talet mötesplatser för ungdo-
mar är gott.
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Västekot och mor-
gonprogrammet i 
Radio Göteborg 

hade under fredagen 081031 
flera inslag om förmånli-
ga villkor för politiker som 
slutat men likväl fortfaran-
de kvitterade ut ersättning. 
Ett flertal, väl kända namn 
kablades ut och deras för-
månliga pensioner från Gö-
teborgs kommun diskutera-
des med bland annat Göte-
borgs starke man Göran Jo-
hansson (s). Som brukligt 
är, förklarade och försvara-
de Göran sina kollegor men 
medgav ändå att proble-
met finns och att förmånen 
missbrukas. Mikael Jansson 
(fp) är den politker i Göte-

borg som vill ha till en för-
ändring. Mikael Jansson har 
lyckats få samtliga partier i 
Göteborgs kommunstyrelse 
utom Göran Johanssons (s) 
att arbeta för en förändring.
I Ale är inställningen den 
rakt motsatta.

I Ale kommunstyrelse 
finns ingen som helst vilja 
att ändra något. Inget av 
de partier som i Göteborg 
samtycker till förändring gör 
så i Ale. Skillnaderna är så 
stora och jag kunde därför 
inte låta bli att lämna ett 
meddelande till en av Mikael 
Janssons partikamrater i Ale 
och fråga om de verkligen 
ingår i samma parti.

I Juni 2006 lämnades en 

motion (förslag till föränd-
ring) in. Under 2007 togs 
motionen upp i arvodes och 
demokrati-gruppen och 
denna månad i kommun-
styrelsen. Som sista instans 
och avslutande instas kom 
motionen till kommunfull-
mäktige 081027.

Någon ledamot ond-
gjorde sig över formu-
leringen med ”livslånga 
fallskärmar”, en annan sade 
sig inte förstå förslagets 
innehåll, en tredje undrade 
om det var populism eller 
okunskap, en fjärde om att 
han för egen del visserligen 
var berättigad till förmånen 
men att han avsagt sig den.

Visst är det förvånande 
att ledamöter inte förstår att 
förmånliga villkor retar och 
upprör känslor hos invånare. 
Eller är det inte det? För-
måner är självklara och ska 
med stöd av avtal utnyttjas 
när de berör personligen 
men uppfattas som oskäliga 
när någon annan har samma 
rätt enligt sina avtal. Nej 
problemet ligger i att vi som 
personer inte klarar av att se 
det oskäliga i sammanhang 
som berör oss själva. Särskilt 
då det gäller den egna plån-
boken – då blir vi som gamar 
och den starke tar mest. Den 
starke får i detta samman-
hang profileras som person 
i maktens boning – gärna 

i styrelse, ledande befatt-
ningen eller politiker.

Enligt min uppfattning 
ska förtroendeuppdrag 
ersättas under den tid upp-
draget fortlöper men ersätt-
ning ska upphöra efter att 
uppdraget har avslutas.

En del förmåner är 
ganska självklara och inar-
betade under en livstid och 
åtnjuts när man på ålderns 
höst inte längre orkar arbeta. 
Problemet med förmåner 
är avarter som utnyttjas 
av arbetsföra, ofta duktiga 
personer som ”i väntan på 
arbete” väljer att inte göra 
mer än det som passar dem. 
Det finns regler som ska för-

hindra dessa problem men 
uppfinningsrikedomen är 
stor och därför är det enkelt 
att kringgå reglerna och lyfta 
full ersättning även då nytt 
arbete utförs samtidigt.

081027 besvarades min 
motion om förändrade vill-
kor för politiker i Ale kom-
munfullmäktige - Lyssna 
gärna på ärendet via webben 
eller läs i protokollet där 
varje ledamot har fått lämna 
sin syn på förmånerna.

Hur tror ni att beslutet 
blev?

Robert Hurtig
Ale-Demokraterna

Pensionsvillkor - finns även i Ale

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige har lärt sig att uppträda professionellt när sammanträ-
det är igång. De tar debatten med de betydligt mer erfarna politikerna på ett beundransvärt 
sätt och alla dueller går de långtifrån förlorande ur.

Skolmiljö i fokus på höstens 
ungdomsfullmäktige

Robin Bodefjord från Himlaskolan var flitig i talarstolen när ungdomsfullmäktige samman-
trädde.
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