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Undrande Alebo skri-
ver i sin insända-
re att vänstermajo-

riteten fått bestämma allt 
– självklart när alternativet 
har varit sämre. Och det har 
Aleborna tyckt, är det fel? 
Jag vill dock påstå att beslu-
ten i Ale kommun är sam-
stämmiga till minst 90%, 
vilket är positivt. 

Regeringen har valt att 
prioritera skattesänkningar 
för rika, före satsningar på 
kommunerna i en lågkon-
junktur – det är regeringens 
val – fel prioritering tycker 
jag. 34 miljoner kronor 
sämre i inkomster för år 

2009, dvs Alebornas sam-
lade skatteinkomster ger 
så mycket lägre kommun-
inkomster – pengar som vi 
skulle satsa bland annat på 
barn och ungdomar i Ale! 

Ale Kommun äger 
bostadsbolaget AB Alebyg-
gen och i kommunledning-
ens diskussioner med bola-
get har jag pekat på olika 
möjligheter till byggnation, 
med andra ord förtätningar 
i våra orter i anslutning till 
våra fem pendeltågsstatio-
ner och motorvägen, som 
blir klar 2012 – detta arbete 
pågår med förtur på våra två 
huvudorter Nödinge och 

Älvängen. Också en liten 
sakupplysning, oppositionen 
har inte haft någon annan 
idé än majoriteten.

Under flera år, när 
byggföretag inte var intres-
serade av Ale kommun, 
byggde Alexab (delägt av 
AB Alebyggen och PEAB) 
tillsammans med flera 
småhusföretag bostäder 
på Backa i Nödinge, vilket 
pågår ännu. Skanska nya 
hem och Veiddeke Bostad 
ska bygga 400 nya bostader 
på Kronogården i Älvängen 
för inflyttning 2011/2012. 
Detta byggprojekt antogs 
enhälligt, på mitt förslag, 

i kommunstyrelsen. Fler 
byggprojekt finns, men de 
privata investerarna har 
inte sett möjligheterna i Ale 
kommun ännu!  

Vidare noterar jag att i 
anslutning till motorvägs-
bygget finns det reserverade 
pengar i investe-ringsbudge-
ten för åtgärder i anslutning 
till kommunens olika orter 
för att stärka dessa. 

Cykelbana längs älven 
mellan Alvhem och Surte 
finns planerad i BanaVäg i 
Väst-arbetet som en riktad 
miljöåtgärd, också med 
rastplatser. Vi i majoriteten 
tar ansvar idag och ska också 

göra det i för en god framtid 
med fokus från nyckelorden 
nära, nytänkande och natur-
ligt för alla Alebor. 

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Ansvar – javisst, tar vi det också när det är svåra tider!

SKL (Sveriges Kom-
muner och Landsting) 
samt flera kommuner 

gör bedömningen att den 
kommunala sektorn behöver 
mer pengar, men budskapet 
från regeringen är, nej!

Den moderatledda 
regeringen har prioriterat 
fortsatta skattesänkningar 
för dem med högst inkomst 
istället för att ge den kom-
munala sektorn välbehövligt 
statsbidrag. Denna politik 
har minskat Ale kommuns 
inkomster med 34 miljoner 
kronor i år. Jag förstår att 
moderaten Mikael Berg-
lund uttrycker stor oro för 

detta, vilket är förståligt, 
men du riktar kraven på (S) 
att åtgärda – när det är den 
moderata regeringen som 
ger de ekonomiska förutsätt-
ningarna.

I Ale kommun såg vi i 
majoritetspartier, redan i 
höstas vart ekonomin var 
på väg och höjde skatten 
med 14 miljoner kronor, 
välbehövliga pengar i dagens 
ekonomiska verklighet. Vi 
kommer från majoritetspar-
tierna i samband med den 
första årsrapporten att före-
slå olika åtgärder för att nå 
ett 0-resultat 2009.

Barn och ungdomar är 

särskilt prioriterade i majo-
ritetspartiernas strategiska 
plan med ekonomi. Utöver 
målgruppspengar tillförs 
barn och ungdomar riktade 
resurser, men jag känner 
trots detta en oro för våra 
barn och ungdomar. Men 
det är också viktigt att 
notera att antalet elever har 
minskat, men lärartätheten 
är i stort sett oförändrad 
per elev sedan 2006 i Ale. 
Då eleverna blir färre är det 
självklart att anpassa perso-
nalstyrkan. 

Vad som hade varit mer 
smakfullt, när Berglund (M) 
talar om vad man inte ska 

göra, hade varit ett förslag 
på vilka åtgärder modera-
terna menar att man ska 
vidta för en budget i balans? 
Eller menar du att man 
enkelt ska låta bli att anpassa 
utgifterna till intäkterna? 
På direkt fråga svarade vice 
ordföranden Kajsa Nilsson 
(M) att oppositionen i Barn- 
och ungdomsnämnden inte 
haft några alternativa finan-
sieringsförslag! Jag noterar 
att ni är samstämmiga, så 
fram med era förslag eller är 
det bara populism?

Naturligtvis sätter jag 
som övriga i majoriteten 
stort värde på det goda 

arbete som personalen gör 
bland våra barn och ungdo-
mar. Och jag påstår också 
att flera borgerliga politiker 
ställer upp för barn och ung-
domar – rätta mig om jag 
har fel.

Majoritetspartierna 
vill inget hellre än satsa så 
mycket det går på våra barn 
och ungdomars utbildning 
– däremot kan vi inte göra 
det med lånade pengar. 

Det är lätt att dras med i 
svepande argumentation om 
att ta bort ”administration” 
dvs arbets-ledning, per-
sonal- och lönehantering, 
sekreterareuppgifter mm. I 

Ale har vi som mål att varje 
ledare/chef ska ha cirka 20 
personer som ”sin” perso-
nal, totalt arbetar knappt 2 
000 personer i Ale, varav 95 
ledare/chefer. 

Vi tar redan i dag ansvar 
för såväl barn och ungdomar 
samt ekonomi – detta ska vi 
fortsätta med och använda 
pengar till utvecklingsarbete 
för barn och ungdomsgene-
rationen.

Dennis Ljunggren
Socialdemokrat

 och två barnsfar 

An(s)var – både för barn och ungdomar samt ekonomi

Hur 
mycket 
har du 

bidragit 
med?

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Bankgiro: 
5344-4923
Märk bidraget
"Moldavien"

ALMI
FÖRETAGSPARTNER

SOPPLUNCH
Det är dags för en sista sopplunch i FöretagsForums regi före 

sommarledigheterna. Handelsbanken är månadens värd. De har engagerat 
Kristian Hellsten från ISL Institute för att prata om hur man ger sitt företag 

konkurrensfördelar. Han är en mycket levande och rolig föredragare som håller i 
kurser för management och säljutbildning.

Men vi börjar programmet med Senaste nytt från Ale kommun.
Det är kommunalrådet Jarl Karlsson som informerar.

FREDAG 29 MAJ KL 12.30 – 14.00
HOTELL SURTE

På programmet:
Senaste nytt från Ale kommunen!

Kommunalråd Jarl Karlsson

Ge ditt företag konkurrensfördelar!
Kristian Hellsten. ISL Institute

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på lunch 12.30
 Du bjuder på din närvaro!!

ÄLVÄNGENSÄLVÄNGENS CYKEL

EGEN
VERKSTAD

www.alvangenscykel.se
0303-74 68 73 • Öppettider: mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00

Kända märken Rätt priser!
- Tål att jämföras

EXTRAÖPPET
31 MAJ (Mors Dag) KL 11-14

Crescent damcykel
alu ram, godkänt lås, pilkorg, 
självriskeliminering

3-vxl ord pris 4995:- 

Vårt pris 3995:-
7-vxl ord pris 5995:- 

Vårt pris 4995:-

Extrem blade 
Prisvärd 
cykelhjälm med 
skärm och 16 
ventilationshål
som ger mycket 
god ventilation. Skeppshult dam 3-vxl populär

Ord pris  4495:- Vårt pris 3495:-Ord pris  299:- Vårt pris 199:-


