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Det är glädjande att 
Regeringen enats 
om en satsning på 

8,4 miljarder till en utök-
ning av 23.000 utbildnings-
platser och 54.000 arbets-
marknadspolitiska platser. 

Det är särskilt värde-
fullt att stort fokus lagts på 
arbetslösa ungdomar. Nu 
får de chans att antingen 
studera vidare och förkovra 
sig inom sitt specialområde 
på exempelvis Komvux, 
folkhögskola eller högskola 
eller ta erbjudandet att få ett 
”Lyft-arbete” med inrikt-
ning på miljö, skog, kultur, 
skola eller omsorg.

Komvux får i regeringens 
budget två miljarder till 
10.000 nya platser, inklusive 
kostnader för studiestöd.

Yrkeshögskolan får 440 
miljoner till 3.000 nya plat-
ser och högskolan får  två 
miljarder till 10.000 nya 
platser. Högskoleplatserna 
innebär ca  500 nya platser 
till Högskolan Väst,  200 
nya platser till Borås hög-
skola och 200 nya platser till 
Chalmers.

En särskild satsning på 
folkhögskolorna omfattar 
1.000 utbildningsplatser till 
en beräknad kostnad av 51 
miljoner kronor.

Den nya ”LYFT”-sats-
ningen kommer att innebära 
en förstärkning på arbetsför-
medlingarna för nya platser 
inom coachning, arbetsprak-
tik och praktisk kompetens-
utveckling. 

Förhoppningsvis kommer 

konjunkturen under kom-
mande år att vända uppåt 
igen, en ljusning märks 
redan. Genom regering-
ens  hörnstenssatsningar 
på utbildnings- och arbets-
marknadsåtgärder kommer 
många ungdomar att vara 
bättre rustade när den 
ökade efterfrågan på arbete 
kommer.

God utbildning och 
möjlighet att också få in en 
fot i arbetslivet för att få 
arbetslivserfarenhet är av 
avgörande betydelse. 

NU kommer Björklund-
pengarna!!! Ale kommun 
behöver dessa så väl!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn
Tore Berghamn

Vi betalar uppemot 90 
miljarder kr, det vill 
säga kr 10.000 per 

person, årligen i olika for-
donsskatter men enbart en 
bråkdel går tillbaka till vägun-
derhåll och infrastrukturut-
veckling. Staten behåller hu-
vudparten som vilka skatte-
intäkter som helst i statsbud-
geten till helt andra ändamål! 
Långsiktiga investeringar i 
infrastrukturen behandlas i 
statsbudgeten som kostnader 
(kontantprincipen) i stället för 
som investeringar med årliga 
avskrivningar. Det lär behö-
vas 30 miljarder till nya vägar 
och järnvägar, broar, tunnlar 
mm runt Göteborg och med 
normala avskrivningsregler 
innebär detta en årlig kapi-
talkostnad om c:a 1-2 miljar-
der kr, egentligen en strunt-
summa mot vad vi betalar in. 
Staten har kvar ett budgetsys-
tem som företag och till och 
med kommuner har lämnat 
för länge sedan: Stora inves-
teringar bokförs direkt som 
kostnad och skapar jätteli-
ka underskott det år pengarna 
betalas ut! Detta är ett stort 
missgrepp som hämmat vårt 
lands utveckling. Och finans-
ministern, oavsett färg, stretar 
emot! Uppfinningsrikedomen 
att komma runt detta dilem-
ma är stor: Trängselavgifter 
sägs vara ett nytt, innova-

tiv grepp men är i grunden 
bara ytterligare en fordons-
skatt. Glömd är den tid då in-
förandet motiverades med att 
minska biltrafiken i Stock-
holms innerstad! Dessa initi-
ala dimridåer är glömda och 
hämningarna hos våra kom-
munalråd har släppt. Mera 
skatter!

Inför valet 2006 lovade samt-
liga partier att antingen avvisa 
förslag till denna extrabeskatt-
ning eller utlysa en folkom-
röstning. Men plötsligt har 
en handfull kommunalråd i 
Göteborg fallit för trycket 
från Stockholm och tydligen 
lovat införa trängselavgifter, 
för Göteborgsregionens 
800.000 invånare. Utan att 
ens ha diskuterat frågan i sina 
partigrupper! Ännu mindre 
frågat folk = väljarna = skat-
tebetalarna! Som utlovat!! 
Varför alls rösta? Frågar sig 
nog många.

Det mest beklämmande i 
detta politikersvek är att 
kommunalråden i Göteborgs 
kranskommuner tycks vara 
med på noterna! Det tjänste-
mannaförslag som redovisats 
innebär att ”vägtullar” sätts 
upp långt utanför Göteborgs 
innerstad och i kranskom-
munerna! På E45:an blir 
det i Surte! Ett smart drag 

för Göteborgarna och som 
innebär att det blir Ale-Kung-
älv-Lerum-Partille-Här-
ryda-Kungsbacka-pendlarna 
som får betala hela kalaset! 
Hur blir det med genom-
fartstrafiken? Bockfoten lyser 
igenom: det handlar enbart 
om ny beskattning för något 
vi dessutom redan betalt. 
Vad händer om resandet med 
kollektivtrafiken fördubblas, 
tredubblas? Och om de plane-
rade byggena blir dubbelt så 
dyra (som de brukar bli). Hur 
skall notan då betalas? Skall 
avgifterna ökas från 5.000 kr 
till 15.000 kr/år? Den helt 
nödvändiga infrastrukturut-
byggnaden i Göteborgsregio-
nen har ältats i 30 år (medan 
man byggt i Stockholmsre-
gionen). Besluten får inte 
hetsas fram genom att tumma 
på heliga demokratiska prin-
ciper.  Politiken tål inte hur 
många och hårda törnar som 
helst. Någon form av ryggrad 
krävs även för kommunalråd. 
Pengarna 
skall tas ur 
statsbudgeten. 
Punkt. Slut.

Jan A. Pressfeldt, 
Aledemokraterna

Vice ordf Miljö- och Byggnämnden 
tillika Trafiknämnd i Ale kommun

Göteborgsandan = 
(S)veket (M)ot folket

Välkommen satsning på utbildning 
och arbetsmarknadsåtgärder

Scrapbooking
Skapa ditt eget personliga 
fotoalbum.  Ta med dina 
favoritfoton och gör egna 
färgsprakande kollage.

Söndagar jämna veckor 
kl.10.30–12.30 Alvhems förskola
5 ggr á 2h 10-13 år. Kostnad 400: 
- inkl. mtrl.
Start: sön. 27 september
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort 
och inbjudningar m.m.

Tisdagar kl.18.30–20.00 
Aroseniusskolan 8 ggr á 1,5h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: tis. 22 september
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en 
härlig blandning

Måndagar kl.18.00–19.00 
Alvhems klubblokal
4-5 år & 6-8 år Kostnad: 200:- 
Start: mån. 21 september
Ledare: Bjarne Sjöholm och 
Anders Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en 
härlig blandning

Onsdagar kl.18.00–19.00
Älvängen, lokal meddelas senare
4-7 år.Kostnad: 200: -
Start: ons. 23 september
Ledare: Meddelas senare

Linedance
Lätta danssteg till ösig musik

Onsdagar kl. 19.00–20.00
Älvängen, lokal meddelas senare
12-14 år. Kostnad: 200: -
Start: ons. 23 september
Ledare: Åsa Sandström och 
Jennie Niklasson

Meditation
Lär känna ditt inre jag

Torsdagar kl. 18.00–19.00
Aroseniusskolan
14-16 år
Kostnad: 300: -
Start: tors. 19 feb.
Ledare: Håkan Winblad

Anmälan görs på telefon: 0303-23 77 75 el. 0704-89 86 16. SENAST 17 SEPTEMBER
Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer på första kursavgiften

HÖSTENS

KURSER

VÄLKOMNA!

hjärtat
1 oktober öppnar vi 

en ny vårdcentral i Nol 
Välkommen!

allemans h‰lsan
Valet är ditt

Allemanshälsan
med 9 vårdcentraler 

i Göteborg med omnejd 
har specialkompetenser 

inom:

Allmänmedicin

Magtarmsjukdomnar

Invärtesmedicin • Hjärtmedicin

Diabetologi • Lungmedicin

Gynekologi • Urologi

Infektion • Psykiatri

Valet är ditt


