
ALAFORS. Tre viktiga 
frågor skulle avgöras 
under förra måndagens 
kommunfullmäktige.

Alla tre hotades av 
återremiss, men en 
kom Alliansen undan 
med.

Den mest känslolad-
dade, en ny trädgård 
för Klockarängens 
demensboende i Skepp-
landa, släpptes igenom.

Kommunfullmäktige inled-
des med en intressant redovis-
ning av saneringsprojektet vid 
Bohus varvsområde och Surte 
glasbruk. Totalt kommer 860 
ton bly, 510 ton zink, 18 ton 
arsenik och 7 ton kvicksilver 
att ha grävts bort och ersatts av 
renade massor. Nu pågår den 
sista delen av Sveriges största 
sanering, Surte 2:38. Arbetet 
beräknas vara klart i slutet av 
2012. Totalt beräknades kost-
naden till 290 miljoner kronor. 
Den senaste prognosen tyder 
på att prislappen blir 20 mil-
joner lägre.

– Av dessa 270 Mkr kommer 
Ale kommun att ha bidragit 
med 10 Mkr. Naturvårdsver-
ket står för den största delen, 
250 Mkr, berättar projektleda-
re Karin Blechingberg.

Saneringen är ett straff för 
gamla synder, främst förorsa-
kade av Göteborgs varvsindu-
stri. Lämpligt nog stod fram-
tiden också på dagordningen. 
Ale vision 2025 har politiker 
och ledande tjänstemän arbe-

tat fram under våren. Den för-
kunnar att i Ale ska det vara 
lätt att leva och aleborna ska 
stimuleras att följa sina dröm-
mar. Värdeorden stolthet, 
omtanke och lust ska prägla de 
kommunala verksamheterna.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
föredrog visionen som samtli-
ga var överens om. En släng av 
sleven fick han dock från kol-
legan, oppositionsråd Paula 
Örn (S).

– Jag tillstyrker självklart 
visionen eftersom vi har varit 
med i arbetet, åtminstone 
så var vi det inledningsvis. I 
slutet har vi knappt haft någon 
dialog alls och det känns väl-
digt konstigt att Kommunsty-
relsens ordförande väljer att 
själv presentera visionen.

Uttalandet kändes inte be-
fogat med tanke på att Mikael 
Berglund knappt har gjort 
något annat i vår än åkt runt 
och presenterat tankarna 
kring visionen. Varför skulle 
han inte göra detsamma på 
slutstationen i fullmäktige?

Nästa beslutsärende var en 
begäran om tilläggsanslag till 
ny trädgård på Klockaräng-
ens demensboende. Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Boel Holgersson 
(C) betonade att den angivna 
kostnaden troligtvis kommer 
att bli lägre, men kunde inte 
redovisa något exakt belopp. 
Den årliga kostnaden för in-
vesteringen och skötseln av 
trädgården har tidigare beräk-

nats till 350 000 kronor. Oviss-
heten fick dock den rödgröna 
oppositionen att tveka.

Måste veta
– Vi måste ha de exakta siffror-
na för att kunna ta ställning. Vi 
säger inte nej till idén, men vi 
vill gärna se notan innan vi be-
talar. Därför är det mest lämp-
ligt att vi återremitterar ären-
det, sa Hasse Andersson (S) 
och fick medhåll av Göran 
Karlsson (V).

– Ni kan inte bara påstå att 
det ska bli billigare. Visa en ut-
redning som säger det. Redan 
idag har nämnden ett under-
skott och nu vill ni dryga ut 
det ytterligare. Hur har ni 
tänkt betala 
det här kala-
set, Boel?

På frågan 
om under-
skottet fick 
han inget 
svar, däremot 
ansåg Boel 
Holgersson 
att en återremiss är att svika 
de boende på Klockarängen.

–Det är inte oss ni krång-
lar med, utan det är våra de-
menta. Ni vet att en återremiss 
innebär att trädgården inte 
kommer att färdigställas den 
här sommaren heller. Det är 
ni beredda att göra trots att ni 
tidigare har varit överens med 
oss om trädgården. Jag är för-
vånad över hur ni argumente-
rar, eftersom ni bara kör över 
era partikamrater som inte har 

visat någon avvikande uppfatt-
ning i den här frågan i nämn-
den, menade Boel Holgers-
son.

Efter en timmes debatt 
om trädgår-
den pekade 
allt på en 
återremiss, 
men när be-
slutet skulle 
fattas valde 
de rödgröna 
att inte delta. 
Därmed fick Alliansen gehör 
för sitt förslag och oppositio-
nen markerade utan att få fien-
der i Skepplanda.

SD vill ha insyn
Nästa heta fråga var Sveri-
gedemokraternas motion om 
att partiet borde få en insyns-
plats i Kommunstyrelsen. 
Platsen ska inte vara arvode-
rad eller ha yttranderätt.

– Det här är en fråga om de-
mokrati. Att alla partier som 
är representerade i kommun-
fullmäktige också ska ha rätt 
att följa diskussionerna och 
få tillgång till all information 
i Kommunstyrelsen. Vi yrkar 
på bifall, sa Mikael Berglund.

Det tåget ville varken So-

cialdemokraterna, Vänster-
partiet eller Vänsterpartiet 
haka på.

– Det finns en demokratisk 
process för att hantera dessa 
frågor. Den ska behandlas i be-
redningen för demokrati och 
arvodesfrågor och ingen an-
nanstans, underströk Paula 
Örn som yrkade på återremiss.

Göran Karlsson återkopp-
lade till vision Ale 2025.

– Hur var det nu? Tillit, 
öppenhet och respekt talade 
vi om förut. Nu tycker vi att 
frågan inte har genomarbetats 
rätt, inte ens i rätt forum. Då 
får ni respektera att vi begär 
återremiss.

Jan A Pressfeldt (AD) 
delade inte den uppfattning-
en. Han citerade kommunal-
lagen.

– Den här motionen rör 
Kommunstyrelsen. Det är 
där Sverigedemokraterna 
har begärt en insynsplats och 
därför har också KS behand-
lat frågan, helt enligt kommu-
nallagen. Därmed kan ni inte 
åberopa en annan utredning.

Rose-Marie Fihn (FP) 
menade att en liknande si-
tuation uppkom 1991-1994 
då Ny Demokrati valdes in i 

kommunfullmäktige. De fick 
omgående en insynsplats i 
Kommunstyrelsen.

I kommunfullmäktige 
räcker det med en tredjedel av 
rösterna för att begära återre-
miss, vilket också blev utgång-
en. Frågan ska nu behandlas 
i beredningen för demokrati- 
och arvodesfrågor. Vad oppo-
sitionen egentligen ansåg om 
motionen framkom aldrig.

Nästa fråga att vandra 
samma väg blev förslaget om 
att förändra partistödet. Här 
vill Alliansen spara en halv 
miljon kronor, varav 300 000 
kronor tas från Socialdemo-
kraterna. Här uppmanade 
Paula Örn i återremissen att 
en jämförelse bör göras med 
övriga kommuner i Göte-
borgsregionen.

Mikael Berglund var märk-
bart irriterad.

– Den här taktiken med att 
inte säga någonting i Kom-
munstyrelsen och sedan yrka 
på återremiss så fort ärendet 
dyker upp i kommunfullmäk-
tige känns ogenomtänkt. Vi 
kommer inte ändra uppfatt-
ning om ni tror det.
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– Det ser bättre ut i Västsveri-
ge och det går bra för företa-
gen. Så här års brukar det inte 
vara så och siffrorna kanske 
går upp igen när alla studen-

ter skriver in sig, säger Len-
nart Bergius, verksamhets-
chef för Arbetsmarknadsen-
heten. 

Inom kort kommer ferie-

arbetet igång för ungdomar 
som ska jobba inom kom-
munen under tre veckor i 
sommar. Dessutom har den 
första av 5-6 ungdomar på-
börjat ett så kallat ungdoms-
jobb, som innebär att man 
arbetar inom en kommunal 
verksamhet i 6 månader. 

– Det är ett sätt för ung-
domarna att komma in på 
arbetsmarknaden och vi vill 
hålla kvar ungdomarna i 
kommunen. 

11,8 % av Ales ungdomar 
mellan 18 och 24 år är arbets-
lösa, vilket kan jämföras med 

hela riket där motsvarande 
siffra är 16, 4 %. 

I år har man ändrat pro-
centsiffrorna så att man mäter 
andel av den registrerade ar-
betskraften istället för andel 
av den totala befolkningen. 

JOHANNA ROOS

Arbetslösheten minskar i Ale
– Men kan gå upp när studenterna skriver in sig

ARBETSLÖSHET

Arbetslösa i Ale (16-64 år) 
i april 2012 
Kungälv: 3.4 
Lerum: 3,6
Ale: 5,4
Lilla Edet: 7,8
Alingsås: 6,5
Göteborg: 8,9
Hela riket: 8,3

Arbetslösa ungdomar i Ale 
(18-24 år) i april 2012
Kungälv: 6,2 
Lerum: 8,3
Ale: 11,8
Lilla Edet: 13,9
Alingsås: 11,6
Göteborg: 13,6
Hela riket: 16,4

ALE. Under våren har arbetslösheten i Ale mins-
kat.  

På mindre än en månad har 65 arbetslösa fått 
jobb, varav 20 ungdomar. 

Ett projekt har nyligen kommit igång där ”ung-
domsjobb” ges genom kommunen. 

Återremiss populärt i fullmäktige

Hasse An-
dersson (S).

Boel Holgers-
son (C).


