
NÖDINGE. På grund av 
låga kostnader för av-
talsförsäkringar (AFA) 
återbetalas avgifter 
för 2007 och 2008 till 
kommunerna.

Ale får i höst ta emot 
23,9 miljoner kronor.

Dessa vill Socialde-
mokraterna satsa på 
ökat investeringsstöd 
till föreningslivet, en 
ny klimatfond, ökat 
anslag till den sociala 
investeringsfonden och 
dessutom två miljoner 
kronor som en bonus 
till personalen.

Nästan hälften, 11 av de 23,9 
miljonerna, avsätts som en 
förstärkning till årets resultat 
och framtida investeringar. 
Resterande pengar föreslår 
Socialdemokraterna i Ale att 
fördelas till fyra riktade sats-
ningar.

– Det är viktigt att alla för-
står att detta är en tillfällig 
utbetalning till kommunerna 
och inget vi kan räkna med. 
Alltså kan vi inte anställa 
personal eller öka nämnder-
nas ramar. Det är så kallade 

ettåriga pengar, de finns här 
och nu. Därför föreslår vi att 
de investeringsbidrag som 
föreningarna kan söka höjs 
med 2,5 Mkr. Behovet är 
jättestort och dagens 50 000 
kronor räcker ingenstans, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn (S) och Monica Samu-
elsson (S), vice ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden 
håller med.

– Vi brukar få ansökningar 
om totalt 1,5 Mkr och efter-
som nästan alla får avslag tror 
vi att många har slutat söka. 
Vårt anslag skulle garanterat 
gå åt direkt. Vi har gott om 
föreningslokaler som behö-
ver renoveras, utrustning 
som borde förnyas, gräsklip-
pare som har tjänat ut och så 
vidare. Regelverket för inves-
teringsstödet är etablerat och 
reglerna kända för förenings-
livet, varför det skulle vara 
enkelt att administrera den 
här satsningen. Alla berörda 
vet hur det fungerar och vi 
har bra rutiner att hantera 
det med.

Störst påse med pengar 
får implementeringen av det 
socioekonomiska arbetssät-

tet i verksamheterna. Den 
fond som har upprättats för 
att stimulera ett mer gräns-
löst arbete  mellan olika 
verksamheter vill Socialde-
mokraterna förstärka med 5 
Mkr.

– Det bästa exemplet på 
socioekonomiskt arbete är 
SSPF, där skola, socialtjänst, 
polis och fritid samverkar för 
att skapa en bättre helhets-
bild kring individer som kan 
vara i behov av stödåtgärder, 
berättar Paula Örn.

För att komma vidare i 
arbetet med klimatåtgär-
der vill S skapa ytterligare 
en fond. Flera kommuner 
arbetar redan framgångsrikt 
med medel för klimatinves-
teringar i de kommunala 
verksamheterna, något som 
också på sikt leder till lägre 
kostnader för energiförbruk-
ning och beroende av fos-
sila bränslen. Slutligen vill 
Socialdemokraterna också 
uppmärksamma personalens 
arbete.

– Det är rimligt att de får 
ta del av pengarna, eftersom 
de kan ses som ett löne-
utrymme som de tvingats 

avstå. Vi föreslår 1000 kronor 
per anställd i samband med 
decemberlönen, säger Paula 
Örn.

Att notera är att Social-
demokraterna är ett av fyra 
oppositionspartier i Ale.
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NÖDINGE. Socialdemo-
kraterna i Ale är tydliga 
med hur miljonerna 
från avtalsförsäkring-
arna ska användas.

Det är Kommunsty-
relsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), 
också.

– Kloka investeringar 
ska ge Ale återbetal-
ning under många år, 
det blir inget förhastat. 
Vi måste ta ansvar, 
säger han.

De fem S-märkta förslagen 
för hur Ale kommun borde 
hantera de tillfälliga AFA-
pengarna, 23,9 miljoner 
kronor, presenterades på 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott i tisdags. Alliansens 
ledare och Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund , var måttligt impo-
nerad.

– De har väldigt bråt-
tom, typisk oppositionspo-
litik. Jag konstaterar dock 
att vi är överens om att inte 
strö pengar över verksam- heterna, utan att istället 

ha siktet inställt på smarta 
investeringar som kan sänka 
kommunens kostnader på 
sikt. Jag tänker då främst på 
kommunens fastigheter där 
underhållet har varit mycket 
eftersatt. Vi har tills vidare 
sagt att vi fonderar samtliga 
pengar i en utvecklingsfond.

Socialdemokraterna vill 
prioritera föreningslivet 
och även ge personalen en 
julbonus, vad säger du om 
det?

– Behovet hos föreningsli-
vet är stort. Det är en fråga 
vi ständigt för en diskussion 
kring och inget vi utesluter. 
Bonussystem däremot vet 
jag inte att vi någonsin har 
haft i Ale kommuns historia, 
inte ens under det rödgröna 
styret. Det är en dyr satsning 
som ger väldigt lite effekt. 
Bättre att investera i arbets-
miljö eller annat som ger 
personalen och aleborna en 
mer långsiktig effekt, svarar 
Mikael Berglund bestämt 
och tillägger avslutningsvis:

– Jag återkommer gärna 
när vi mer i detalj är redo att 
redovisa hur dessa engångs-
pengar bäst kan användas.

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M):

”Kloka investeringar ska ge återbetalning i många år”

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

Ytterbyvägen 8, Kungälv 
0303-21 19 10

Välkommen!

Vi söker frisör!

Vill du ingå i vårt team?
Vi söker en glad, utåtriktad,
kreativ frisör, gärna med
lokal förankring, som vill hyra
en stol i egen regi. Du ska ha
kunskap och erfarenhet.

Välkommen att titta in och presentera dig eller
skicka oss ett mail, camidesign.ab@gmail.com

Jessica

www.camidesign.se

ER PERSONLIGA SALONG I CENTRALA KUNGÄLV

Anna Anita Du?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

VINN TID
– GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN

För nyföretagare i Ale

Tisdag 16 oktober kl 18-21
Arbetsförmedlingens konferensrum, plan 2, Ale torg, Nödinge

Skatteverket och Ale kommun bjuder in dig som 
nyligen startat eller är på väg att starta företag 

Informationskväll
om grundläggande moms och hur det fungerar.

Informationen är gratis
Anmälan senast 15 oktober till:
jerry.brattasen@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

·  Vem betalar moms?
·  Momssatser
·  Undantag från moms
·  Blandad verksamhet

·  Moms och personbilar
·  Avdragsrätt
·   Redovisning och betalning mm

Program:

Mer info kan du få av:
Jerry Brattåsen Ale kommun Eleanor Ytterby Skatteverket
0303-33 02 77 010-577 43 70

Ökat stöd till föreningslivet 
och bonus till personalen
– Så vill Socialdemokraterna använda 
återbetalda försäkringspengar

Socialdemokrater i samråd. Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande, Monica Samuels-
son, oppositionsråd Paula Örn och Carlos Tischler.
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SÅ VILL S FÖRDELA AFA-MILJONERNA

På grund av sänkta kostnader för 
avtalsförsäkringarna har beslutats 
att betala tillbaka avgifter för 2007-
2008 till kommunerna. Ale kommun 
får 23,9 miljoner kronor. Så här vill 
Socialdemokraterna i Ale fördela 
pengarna:

• 11 Mkr förstärker årets resultat
•  5 Mkr avsätts till sociala investe-

ringsfonden
• 2,5 Mkr till en ny klimatfond
•  2,5 Mkr investeringsstöd till 

föreningslivet
• 2 Mkr till en personalbonus


