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ICA Kvantum 8-22 alla dagar 
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)
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 | Klockmaster |   

|

Alfredssons Trafikskola | 

  

www.aletorg.se

Alla butiker på 
Ale Torg

önskar våra kunder en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Ica Kvantum
Alla dagar 8-22 
Förutom:
Julafton  8-17
Juldagen 10-17
Nyårsafton 8-18
Nyårsdagen 11-22

McDonald’s
Vardagar     07-24
Helger        10-24
Julafton        Stängt
Juldagen     11-24
Annandag jul  10-24
Nyårsafton       10-18
Nyårsdagen    11-24
Trettondagsafton 10-24

Övriga butiker
Lör. 18/12 10-17
Sön 19/12 11-15                 
20-23/12 10-20
Julafton  10-13
Juldagen Stängt
Annandagen 11-15
Nyårsafton 10-15
Nyårsdagen Stängt
Trettondagsafton 10-19

Klarläggande angående resursfördelning 
till förskolan i budget 2011
I samband med budget-
debatten i Kommunfullmäk-
tige den 29 november ställ-
des frågan huruvida den 
grundläggande fördelning-
en av resurser till förskolan 
var olika i de två budgetal-
ternativen.

I budgetprocessen används 
en så kallad målgruppsba-
serad resursfördelnings-
modell för att skapa en bas 
för fördelning av resur-
ser till olika verksamhets-
områden till exempel för-

skola, skola och äldreom-
sorg. Beträffande förskola 
används olika fördelnings-
belopp för olika omsorgs-
former ex förskola (daghem) 
och pedagogisk omsorg (fa-
miljedaghem). Detta beror 
på att kostnadsnivån är olika 
för dessa omsorgsformer. I 
de två budgetalternativen 
presenterade á-priser för 
olika omsorgsformer. Den 
totala tilldelningen av resur-
ser genom målgruppsmo-
dellen är emellertid samma 
i båda budgetalternativen. 

Utöver denna tilldelning har 
de olika politiska partier-
na gjort skilda prioritering-
ar, för vilka de redogjorde i 
Kommunfullmäktige.

Vi beklagar att inte mål-
gruppsmodellen beskrivs 
exakt lika i de två budge-
thandlingarna och att detta 
skapat osäkerhet kring bud-
getförslaget.

Helene Ramert
Ekonomichef Ale kommun

Läste i GP att Lands-
tinget skulle lägga 
ned tandvården i 

Skepplanda, för att överfö-
ras till Älvängen. Skepplan-
das alla patienter skulle då 
följa med. Vi har en i Skepp-
landa fungerande tand-
vård som betjänar ett stort 
område med skoltandvård 
likaväl som många äldre 
med behov av närheten. 
Även vårdcentralen skall bli 
filial till Älvängens läkarsta-
tion, kan detta vara en första 
mening att försöka ta död 
på ett blomstrande samhäl-
le. Ur miljösynpunkt är det 
inte försvarbart att köra folk 

långa vägar när det finns en 
bra fungerande vård – och 
tandvårdcentral som vi skall 
behålla. Samhället växer och 
utvecklas vilket gör att vi be-
höver våra servisstationer 
på hemmaplan. Det finns ju 
privata entreprenörer som 
vill och kan ta vid när inte 
landstinget vill vara kvar i 
Skepplanda. Skepplanda är 
geografiskt sett mitt i Ales 
centrala del och inte i en av-
lägsen ända. Vi aledemokra-
ter vill att hela Ale skall leva 
så också Skepplanda. Därför 
kommer det att läggas ut 
listor för namninsamling på 
biblioteket, affären, vård-

centralen, tandläkarmottag-
ningen och församlingshem-
met. Du kan också mejla 
oss (se vår hemsida). Detta 
upprop skall lämnas till 
landtinget med en uppvakt-
ning att få behålla vårt fina 
Skepplanda intakt i framti-
den. Skulle inte detta lyckas 
får vi gå ut på den öppna 
marknaden och söka intres-
senter . Är det någon som 
har andra förslag att komma 
med så hör av Er till oss.

Sven Rydén
Aledemokraterna

Uppror i Skepplanda!

Av 1 900 personer 
som fått bidrag för start av 
näringsverksamhet åren 
2005-2008 uppgav 1 270 (67 
%) att det startade företaget 
finns kvar. Totalt sysselsät-
ter dessa företag cirka 2 500 
personer.

Under hösten 2010 har 
en brevenkät skickats ut 
till drygt 3 300 personer 
som fått beslut på start 
av näringsverksamhet 
via Arbetsförmedlingen i 
Göteborgsregionen (GR) 
och Halland åren 2005-
2008. Cirka 1 900 svarade, 
vilket ger en svarsfrekvens 
på nära 57 %.

Av dem som fått bidraget 
har 730 personer hela, och 
310 delvis sin försörjning 
från företaget. Bland dem 
som angett att de inte får sin 
försörjning från företaget, 
förkommer både de som 
äger men inte arbetar i 
företaget och de som ännu 
inte kan ta ut lön från 
företaget. 75 personer har 
startat minst ett företag till. 
Av dem som inte längre har 
företaget kvar har 62 stycken 
startat ett nytt företag.

Från kommentarerna kan 
man utläsa att det absoluta 
flertalet tycker att stödet har 
varit till stor hjälp. Perso-

nerna är nöjda med stödet 
från Arbetsförmedlingen 
och starta eget-konsulterna. 
De kritiska synpunkterna 
rör framför allt längden 
på stödet, som man tycker 
borde förlängas till tolv 
månader istället för sex. 
Flera efterfrågar också ytter-
ligare stöd med ekonomi-
styrning och revisionsfrågor. 
Det finns även ett antal per-
soner som tycker att bidra-
get är för lågt. (Bidraget har 
samma ersättningsnivå som 
a-kassan och varierar därför 
från person till person).

❐❐❐

Uppföljning av starta eget-bidrag

Många livskraftiga 
företag skapade

Positiv trend – arbetslösheten sjunker
ALE. Arbetslöshe-
ten sjunker och nådde 
i november sin lägsta 
nivå i år.

5,5% ska jämföras 
med rikets genomsnitt 
på 6,7.

Det stora problemet 
är fortfarande en hög 
ungdomsarbetslöshet.

När den allmänna arbets-
lösheten sjunker och note-

rar sin bästa siffra för året 
går ungdomsarbetslösheten 
i motsatt riktning. I novem-
ber steg den, förvisso mar-
ginellt, från 10,5 till 10,7%. 
I Göteborgsregionen är det 
bara Lilla Edet (12,1%) och 
Alingsås (10,8%) som har en 
högre ungdomsarbetslöshet. 
Jämfört med riket (10,9%) 
ligger den helt i linje.

Ale är inne i en positiv 
trend totalt sett. Att arbets-
lösheten nu når 5,5% i no-

vember kan bero på att fler 
har fått jobb inför julhan-
deln, i så fall lär siffrorna för 
december också falla väl ut. 
Jämfört med november i fjol 
har arbetslösheten sjunkit 
med nästan 1%.

Det finns lite att jobba med 
innan Ale når kranskommu-
nernas nivåer. Kungälv har 
bara en arbetslöshet på 3,8% 
och Lerum på 3,6%. Lilla 
Edet däremot noterar 6,1%.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


