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NÖDINGE. Ungdo-
mar, pensionärer och 
arbetslösa har priorite-
rats i majoritetsparti-
ernas budgetförslag för 
2010.

Pensionärer får 
fria bussresor inom 
Ale under dagtid och 
helger, ungdomar ska få 
åka gratis under kvälls-
tid.

– Vi vill göra vad vi 
kan för att förbättra 
livssituationen för 
de som ofta kommer 
i kläm i sämre tider, 
säger kommunstyrel-
sens ordförande Jarl 
Karlsson (S).

Den politiska majoriteten 
i Ale, Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet, presenterade i onsdags 
sitt budgetförslag för 2010. 
Åtgärder för arbetslösa i all-
mänhet och ungdomar i syn-
nerhet utgör en viktig del i 
nästa års satsningar.

– Vi har valt att prioritera 
jobben främst. Sysselsättning 
är nummer ett för alla. Sär-
skilt svårt i dagsläget har ung-
domar, 18-24 år, att komma 
in på arbetsmarknaden. Vi 
har därför valt att fortsätta 

vår positiva satsning där 
ungdomar under sina första 
90 dagar i arbetslöshet får 
”småjobb” i de kommunala 
förvaltningarna. För detta 
får ungdomarna 65 kronor i 
timman, berättar Jarl Karls-
son och fortsätter:

– Dessutom avsätts 6 
miljoner kronor extra för 
en kommunal jobb- och 
utbildningssatsning. Vi har 
bland annat startat en trete-
rminsutbildning för omvård-
nadspersonal.

Majoritetspartierna vill 
driva en aktiv sysselsätt-
ningspolitik. De hyser stor 
oro för alla de människor 
som riskerar att bli utförsäk-
rade från A-kassa och andra 
försäkringssystem.

– Därför ger vi Vård- och 
omsorgsnämnden ytterligare 
4 Mkr för att kompensera 
de ökade kostnaderna för 
försörjningsstöd, säger Jarl 
Karlsson.

Hjälpa utsatta grupper
En tydlig åtgärd för att hålla 
uppe sysselsättningen och 
hjälpa utsatta grupper är en 
höjning av det kommunala 
bidraget för lönebidragsan-
ställda.

– För att stötta förenings-

livet som tar ett stort ansvar 
och gör stora insatser i sam-
hället ökar vi det kommunala 
bidraget från 10 till 15%. 
Många funktionshindrade 
har idag sitt arbete i ideella 
föreningar och vi vill att 
det ska förbli så. Satsningen 
kostar 200 000 kronor och 
det tycker vi är väl investe-
rade pengar, säger Göran 
Karlsson (V).

Enligt överenskommelsen 
K2020 som Göteborgsregio-
nens 13 kommuner har träf-
fat ska 40% av resorna göras 
med kollektivtrafik år 2025. 
Idag är det 25%. För att 
stimulera nyttjandet av kol-
lektivtrafiken och förbättra 
servicen för kommunens 
pensionärer föreslår majori-
tetspartierna att pensionärer 
ska åka gratis under lågtrafik 
(dagtid) och helger.

– Det ska gälla från 1 april 
2010. Västtrafik behöver tid 
på sig för att planera hur 
genomförandet ska gå till. 
Det här är ett steg i rätt rikt-
ning och förslaget vet vi är 
efterlängtat hos våra senio-
rer, säger Peter Rosengren 
(MP).

Även ungdomarnas möj-
lighet att åka med kollektiv-
trafiken förbättras väsentligt. 
Alla ungdomar, 13-20 år, ska 
få ett busskort som gäller 
under eftermiddag/kväll i 
Ale.

– Vår kommun är utsträckt 
och aktiviteterna för ung-
domarna är utspridda i hela 
Ale, därför är det viktigt att 
vi gör det möjligt för alla 
att förflytta sig. Nu blir det 
samma villkor för alla och vi 
hoppas till exempel att detta 
kan bidra till att Mötesplats 
Ungdom som är en ny stor 
satsning som vi gör för våra 
ungdomar i Ale gymnasium 
kan bli än mer besökt på 
onsdag och lördag, menar 

Jarl Karlsson.
Ale kommun kommer 

också att satsa 1,4 Mkr för att 
säkra upp och förbättra kol-
lektivtrafiken. 

Grundskolan får extra 
resurser att identifiera och 
stötta barn med särskilda 
behov redan i förskolan. En 
särskild satsning görs på en 
allmän förskola för treår-
ingar. Ale gymnasium får 
också ett tillskott för att klara 
utlovade program och kurser 
under läsåret 2010-2011.

– Fältarbetet som vänder 
sig till att stötta ungdomar på 
fritiden avsätter vi en miljon 
kronor till. Syftet är att skapa 

ökad trygghet för barn och 
ungdomar. Det här är själv-
klart ett område som vi gärna 
hade satsat ännu mer på, 
men resurserna är trots allt 
begränsade. Det är oavsett 
en angelägen fråga som vi 
prioriterar högt, säger Peter 
Rosengren (MP).

Ljus framtid
Majoritetspartierna ser trots 
minskade skatteintäkter ljust 
på framtiden. Några ned-
skärningar eller besparingar 
är inte aktuella.

– Det låter kanske som 
att vi sparar i skolan, när vi 
i själva verket bara anpassar 

verksamheten efter antalet 
barn. Det är svårt pedago-
giskt att nå fram med det 
budskapen. Man kan alltid 
önska sig mer pengar, men 
vi tycker att vi får ut väldigt 
mycket av vår budget, säger 
Göran Karlsson (V).

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S), sam-
manfattar presskonferensen.

– Ale kommun är på G. Vi 
deppar inte, utan istället ser 
vi möjligheterna!

Majoriteten satsar på ungdomar, pensionärer och arbetslösa

Majoritetspartierna i Ale, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har presen-
terat sin budget för 2010. Den sätter framför allt sysselsättningen i fokus, men innehåller 
också riktade satsningar som gynnar såväl ungdomar som pensionärer. På bilden ses Peter 
Rosengren (MP), Jarl Karlsson (S) och Göran Karlsson (V).

– Jobb, utbildning och förmånlig kollektivtrafik i budget 2010

BUDGET 2010
Ale kommun har 1,247 miljarder att fördela till verksamheter 2010. 
Här är några av de särskilda satsningar som majoriteten föreslår:
Fria bussresor för pensionärer under dagtid och helger 0,9 Mkr
Busskort för unga under kvällstid och helger  1,0 Mkr
Fler handläggare i planarbetet    1,2 Mkr
Arbete och utbildning för arbetslösa   6,0 Mkr
Ökat lönebidrag till föreningar   0,2 Mkr
Barn med särskilda behov i förskolan   2,0 Mkr
Förskola för 3-åringar    0,9 Mkr
Ökat försörjningsstöd    4,0 Mkr
Stimulansbidrag för föreningslivet   0,3 Mkr
(fritt att söka för föreningar som vill satsa)
Ungdomsråd    0,2 Mkr
Fältarbete     1,0 Mkr
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ALE. Samtidigt som 
majoritetspartierna 
lade fram sitt budget-
förslag för 2010 pre-
senterade Allians för 
Ale sin skuggbudget.

Oppostionsråd Jan 
Skog (M) började dock 
med att berömma sina 
motståndare.

– Jag tycker deras 
budget är bra på många 
punkter, men saknar en 
nödvändig satsning på 
skolan och äldreomsor-
gen. Det har vi lagt till, 
säger han.

Allians för Ale har frigjort 30 
miljoner kronor extra till äld-
reomsorgen, barnomsorgen 
och skolan. Pengarna tas bland 
annat från en mindre investe-
ringsbudget som därmed leder 
till lägre driftskostnader.

– Vi kan inte passivt sitta 
och se på hur våra elever får allt 
sämre betyg. Det är oaccep-
tabelt att så många avgångs-
elever saknar godkända betyg 
i kärnämnena. Vi tror att det 
är ett resultat av en undernärd 

grundskola. För att kommat 
till rätta med skolans bekym-
mer vill vi satsa ytterligare 20 
Mkr. Pengarna ska användas 
till att anställa fler specialpe-
dagoger och att minska barn-
grupperna i förskolan. Det 
ska vara högst sex barn per 
anställd, säger Jan Skog.

Förskola för treåringar
Precis som majoriteten före-
slår Allians för Ale att en 
allmän förskola för treår-
ingar införs i hela kommu-
nen. Äldreomsorgen är ett 
annat prioriterat område för 
oppositionen.

– Här vill vi satsa på mer 
personal för att göra tillva-
ron bättre för våra äldre. Då 
blir det möjligt att sitta ner 
och prata en stund och det 
är precis vad många vill ha, 
säger Vård- och omsorgs-
nämndens 1:a vice ordfö-
rande, Boel Holgersson ©.

Alliansen vill också öppna 
för konkurrens genom att 
lägga ut kommunal verk-
samhet på entreprenad och  
tillämpa lagen om valfrihets-

system. Det innebär enligt 
oppositionen att både bättre 
verksamhet och att en helt ny 
arbetsmarknad öppnas i Ale.

– Maten till skolor och 
äldreomsorg, parkförvalt-
ningen, renhållningen och 
städfunktionerna tycker vi är 
lämpliga områden att börja 
med, säger Jan Skog och till-
lägger:

– Dessutom tycker vi att 
Ale gymnasium kan drivas 
som en friskola. Vi har ju 
själva svårt att få den att gå 
ihop. Låt människor som kan 
skola få förtroende att driva 
den, menar han.

Även i Alliansens budget är 
skattesatsen oförändrad, det 
vill säga att oppositionen har 
accepterat majoritetens skat-
tehöjning med 30 öre som 
gjordes i år.

– Eftersom kvalitén i 
skolan och äldreomsorgen är 
så eftersatt så tror vi att Ale-
borna är beredda att betala 
den högre skatten ytterligare 
ett år, förutsatt att pengarna 
används till att återställa kva-
litén i kärnverksamheten. En 

rimlig skatt de kommande 
åren bedömer vi ligger på runt 
21:50, förklarar Jan Skog.

Ny organisation
Alliansen har också påtalat 
behovet av sammanslag-
ningar på nämnd och för-
valtningsnivå. Något sådant 
syns inte i budgetförslaget 
för 2010.

– Vi arbetar på detta och 
kommer att presentera en 
ny organisation i vår valbud-
get nästa år. Att spela ut alla 
kort nu vore fel. Vi bjuder 
inte majoriteten på det. Inför 
valet kommer vi att kunna 
lämna ett budgetalternativ 
med rejäl spets. Förhopp-
ningsvis vinner vi valet på 
den, avslutar Jan Skog.

Fotnot: Allians för Ale består av 
Moderata Samlingspartiet, Folk-
partiet liberalerna, Kristdemokra-
terna och Centerpartiet.
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Allians för Ale satsar på skolan och äldreomsorgen

VÄLKOMMEN IN TILL NÅGOT AV VÅRA KONTOR! 
ALE: ALE TORG 14, TEL 0303-360 360
KUNGÄLV: VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50

”Trygghet, 
ansvar och resultat är ledordi min yrkesroll”
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Bostäder med inbyggd trygghet
Unikt skydd.
m2-garanterat gäller i 12 månader och skyddar dig om större 
funktionsdugliga delar som kyl, spis och liknande skulle gå sönder.
Garantin är unik på så vis att den skyddar både köpare och säljare.
Fördelen är att det aldrig uppstår tvister om vem som bär ansvaret, 
och kostnaden täcks snabbt och smidigt. m2-garanterat fi nns i två 
varianter; för bostadsrätt och villa/radhus/fritidshus.

Claes Hellström
ÅLDER: 46 • FAMILJ: FRU & TRE BARN • INTRESSE: SEGLING & 
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