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Kungörelse          
Till miljö- och byggnämnden har inkommit 
ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus samt garage på fastigheten 
Ölanda 5:7, Älvängen. 
Handlingarna finns tillgängliga på miljö- och 
byggförvaltningen, kommunhuset i Alafors. 
De som anser sig berörda bereds tillfälle att 
lämna in synpunkter. 
Eventuella synpunkter skall vara inlämnade 
senast 2010-12-15. 

Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun, 
449 80 Alafors

Miljö- och byggnämnden

Vi vill kommentera le-
daren vecka 45 om 
hur Arbetsförmed-

lingen beviljar starta eget 
bidrag och att vi medvetet 
skulle sätta arbetslösa i en 
värre situation än vad de var 
ifrån början med att bevil-
ja denna insats. Jag kan ga-
rantera att vi gör varken det 
ena eller det andra. Arbets-
förmedlingen beviljar inte 
några starta eget eller andra 
bidrag överhuvudtaget ”hur 
som helst” Vad gäller starta 
eget använder vi oss av upp-
handlade konsulter som har 
uppdraget att syna varje en-
skild affärsidé för att sen 
föreslå huruvida det från 
deras sida bedömer affärsi-
dén som ekonomiskt gång-
bar, de tar också hänsyn till 
den tilltänkta geografiska 
nyetableringen inom samma 
bransch. 

Arbetsförmedlingen kan 
givetvis inte ta ansvar för 
vad som sker efter det att 
affärsidén och bidraget gått 
igenom, vilket var ett faktum 
i de aktuella exemplen. Om 
någon utan vår inblandning 
väljer att bli egen företagare 
och pröva lyckan genom 
eget företagande kan vi bara 
önska lycka till och hoppas 
att de inte blir våra kunder. 
Till saken hör att just stöd 
till start av näringsverksam-
het är en av de bästa insat-
ser/program som Arbetsför-
medlingen kan fatta beslut 
om, vilket kan bekräftas i en 
ny enkätundersökning gjord 

alldeles nyligen där 70,8% 
av de tillfrågade har kvar 
sitt företag. Dessutom har 
23,9% anställda i sitt före-
tag. Hela 80,7 % har sin för-
sörjning helt och hållet eller 
till viss del från företaget.

Vad gäller starta eget kurs 
så stämmer det att det inte 
är ett absolut krav, särskilt 
om det bedöms obehöv-
ligt, vilket det kan vara av 
flera skäl. Om den aktuella 
konsulten tillsammans med 
Arbetsförmedlingen gör en 
kvalificerad bedömning att 
den arbetssökande redan har 
den samlade kompetensen 
utan en starta eget kurs så 
tvingar vi inte på vederbö-
rande en sådan.

Arbetsförmedlingen stäl-
ler höga krav på de som 
startar eget och tar stort 
ansvar för detta. Vi kräver 
att det finns en komplett 
Affärsplan med en resultat- 
och balansbudget som visar 
att verksamheten bedöms 
kunna få en tillfredställande 
lönsamhet och ge en varak-
tig sysselsättning. Samtliga 
blivande företagare erbjuds 
en starta-eget utbildning. 
En del personer som tackar 
nej till detta måste då när 
Affärsidébedömningen görs 
och vid samtal visa att de 
har de kunskaper och den 
kompetens som krävs för att 
bli egna företagare. De som 
startar får också med sig en 
personlig mentor de första 
sex månaderna som följer 
företaget under startperio-

den, bidrar med goda råd 
och annat som kan behövas.

Eftersom Arbetsförmed-
lingen har dessa höga krav 
för att kunna bevilja stöd vid 
start av näringsverksamhet 
så uppfattas vi ibland som 
krävande och besvärliga 
av en del som tänker starta 
eget.  Vi har hjälpt till att 
starta cirka 50 företag det 
senaste året och endast två 
av dessa har upphört. Inte i 
något fall har dessa företag 
som vi varit med och startat 
bidragit till resulterat att 
någon har hamnat i skuldfäl-
lan som den ansvarige utgi-
varen ”har en känsla av” .

Arbetsförmedlingen 
tar ett stort ansvar i Ale 
Kommun genom att se till 
att företagen får bra arbets-
kraft när de har behov av 
detta. Vi hjälper många 
personer att få nya arbeten 
och vi hjälper till att starta 
många nya företag i Ale som 
i sin tur bidrar till ett bra 
näringsliv och fler arbetstill-
fällen.

Arbetförmedlingen i 
Ale-Lilla Edet

Fredrik Skoglund
Bernt Källgren

Arbetsförmedlingen tar ansvar
Kommentarer till ledare och artiklar ”Godiskriget” vecka 45:

Fräsningen gjor-
des för att det sista 
lagret asfalt ska 

kunna läggas. Tyvärr har 
inte temperaturen varit 
gynnsam den senaste 
tiden och därför har en-
treprenören avvaktat med 
att utföra arbetet för att 
slippa använda den mer 
kostsamma metoden med 
uppvärmning som krävs 
för asfaltering vid tempe-
raturer under fem grader. 
När detta nummer av Ale-
kuriren kommit ut räknar 
vi dock med att huvud-
parten av arbetet ska vara 
klart. 

Sara Oscarson 
informationsansvarig BanaVäg 

i Väst

Fråga till BanaVäg i Väst:

När ska urfräsningarna 
återasfalteras?
En stilla undran över 

BanaVäg i Västs in-
itiativ att göra ut-

fräsningar i gatorna i Nol. 
Förmodligen finns det 
en anledning till detta 
arbete. Det har nu gått ca 
tre veckor sedan arbetena 
började. Tycker att det är 

synnerligen dålig timing. 
Det har ju uppstått ca tre 
centimeter höga kanter i 
asfalten, i andra fall upp 
till kanske fyra cm. Våra 
bilar tar ju stryk av dessa 
hårda stötar som uppstår 
när man kör över dessa 
kanter. Min fråga är såle-
des: När ska dessa urfräs-
ningar återasfalteras? Eller 
ska det göras någon annan 
åtgärd med dessa?

Tacksam för svar!
Tommy Hagström, Nol

Svar från Bana-
Väg i Väst: Kungörelse          

Till miljö- och byggnämnden har inkommit 
ansökan om bygglov för vägnära 
bullerskärmar på fastigheterna Kattleberg 
1:7, 14:1 och Grönnäs 4:8 samt Krokstorp 
2:17, 2:14, 2:18, 1:14, Svenstorp 1:15, 
Skönningared 4:5 och Högstorp 1:2 från 
Trafikverket.
Handlingarna finns tillgängliga på miljö- och 
byggförvaltningen, kommunhuset i Alafors. 
De som anser sig berörda bereds tillfälle att 
lämna in synpunkter. 
Eventuella synpunkter skall vara inlämnade 
senast 2010-12-15. 

Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun, 
449 80 Alafors

Miljö- och byggnämnden
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Joakim Olausson.

Supertalang 
som jagas
Joakim Olausson spås en 
lysande framtid som fot-
bollsspelare och rankas 
som en av ÖIS största ta-
langer genom alla tider. 

Nu står de europeiska stor-
klubbarna på kö för att få 
se Joakim i träning.
Joakim Olausson, 15, lämnade Nol IK 
för spel i ÖIS för två år sedan. Det har 
blivit succé och frågan är inte om utan 
när han blir proffs.         Läs sid 19

GODISKRIGET!GODISKRIGET!

Faksimil Alekuriren vecka 45.


