
ALE. Ale kommun inrät-
tade en utvecklingsfond 
för de återbetalda försäk-
ringspengarna från AFA.

23,9 miljoner kronor ska 
fördelas under tre år.

Alliansen och oppositio-
nen är inte helt överens 
om hur dessa medel ska 
användas under 2013.

 Kommunstyrelsen behandlade 
i tisdags frågan Utvecklingsfon-
den. Under 2013 ska 7,3 miljo-
ner disponeras. Alliansen vill 
främst använda pengarna till att 
stärka Ale som varumärke genom 
att förbättra tillgängligheten och 
utveckla någon form av kundcen-
ter för aleborna. 

– Vi vill också stärka våra 
medarbetare i kommunen, de 
är viktiga ambassadörer. För 
att göra den kommunala admi-
nistrationen effektivare vill vi 
införa LEAN som är en arbets-
struktur från industrin, men som 
flera kommuner med framgång 
har börjat använda. Det kräver 
utbildning och vi kommer även 
behöva ett antal coacher i upp-
starten. Dessutom tror vi det är 
nyttigt att genomföra ett antal 
studiebesök hos kommuner 
som redan är igång, berättar 
Kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund.

Även oppositionen har avsatt 
medel till LEAN, men inte lika 

mycket. Oppositionsråd Paula 
Örn (S) vill istället se en tyngre 
satsning mot ungdomsarbetslös-
heten.

– Det behövs ett riktat soci-
alpsykologiskt stöd och ung-
domshandläggningen måste för-
stärkas. Genom att bland annat 
koppla in en socialpsykolog kan 
vi lättare lära oss att förstå vilka 
hinder som finns. Det är inte 
okej att 200 ungdomar är arbets-
lösa, vi måste ta detta på ett större 
allvar, menar hon.

Nya jobb rätt medicin
Mikael Berglund hävdar att rätt 
medicin är nya jobb och dessa kan 
komma om Ale kommun lyckas 
skapa ett bättre näringslivskli-
mat. Till detta avsätter Alliansen 
därför en miljon kronor.

– Vi har stora ambitioner och 
vill verkligen snabbast möjligt 

förbättra klimatet. Det krävs 
en del insatser och det måste 
finnas medel till dessa. Lyckas 
vi kommer jobben också, säger 
Berglund.

Inte helt oense
Helt oense är inte majoriteten 
och oppositionen. De är båda 
överens om klimatinvesteringar, 
miljöprogram, en fortsatt sats-
ning på YEE (entreprenörsut-
bildning) och de ökade kost-
naderna för det med Kungälvs 
kommun gemensamma rädd-
ningsförbundet.

– Jag noterar också att majo-
riteten har insett sitt misstag av 
att mer eller mindre avveckla 
medborgarkontoret. Nu vill de 
återuppta arbetet med ett kund-
center, vilket jag gläds åt. Det är 
bara synd att vi har tappat flera 
år i kommunens ambitioner att 

k o m m a 
närmare 
aleborna. 

Vi ser också i SKL:s (Sveri-
ges kommuner och landsting) 
senaste kvalitetsmätning att Ale 
tappar i kvalité när det gäller till-
gänglighet. Det är i och för sig 
inte så konstigt när man avskedar 
75% av personalen som ska sköta 
det arbetet, understryker Paula 
Örn.

Kommunfullmäktige klubbar 
på sitt marsmöte hur pengarna i 
Utvecklingsfonden ska fördelas 
2013. Vänsterpartiet och Miljö-
partiet ställde sig bakom Paula 
Örns förslag.

Kommunfullmäktige har tidi-
gare bestämt att de så kallade 
AFA-pengarna inte får användas 
till ramhöjande verksamhet, utan 
till engångsinsatser som gärna på 
sikt får leda till sänkta kostnader.
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– Alliansen och oppositionen inte överens om AFA-pengarna
Vill utveckla åt olika håll

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG

Ungdomsarbetslöshet  1,5 Mkr
Läromedel  1,0 Mkr
Medborgarcenter  1,25 Mkr
Klimatåtgärder  1,0 Mkr
YEE vård och omsorg  0,15 Mkr
Näringsliv  0,3 Mkr
LEAN-uippstart  0,5 Mkr
Det nya räddningstjänstförbundet  1,6 Mkr
Summa:   7,3 Mkr

ALINGSÅS. I torsdags föll domen 
mot de tre aleungdomar som 
rånat Meys Thaikök och försökt 
råna Sydneys livs i Nol.

Det blev fängelse för två av 
dem och ungdomsvård för den 
tredje, dessutom dömdes de till 
skadestånd om drygt 83 000 
kronor.

Det var mellan den 1 till 8 oktober förra 
året som Meys Thaikök i Nol utsattes för 
två rån. Vid andra råntillfället uppmärk-
sammade ett vittne händelsen och fil-
made med sin mobilkamera. Personerna 
kunde tack vare filmen identifieras. Gär-
ningsmännen som vid råntillfället var 17, 
18 och 19 år gamla är hemmahörande i 
Nol och Alafors. De två äldsta var delak-
tiga i båda rånen samt även i rånförsöket 
mot Sydneys livs. Den yngste har enligt 
Tingsrätten bara medverkat till två av 
brotten och får med hänsyn till detta och 
hans ålder ett lindrigare straff. Ett drog-
missbruk finns kopplat till händelserna 
och motiven till rånen har enligt vittnes-
målen varit att finansiera hash.

Vid båda rånen mot Meys Thaikök i 
Nol har offerna hotats med kniv, vilket 
har lett till psykiska skador. Därför har 
ett i sammanhanget högre skadestånd 
dömts ut liksom ersättning för sveda och 
värk. 19-åringen döms till tre månader 
fängelse och skyddstillsyn. 18-åringen 
får samma dom fast två månaders fäng-
else och 17-åringen döms till ungdoms-
vård samt 150 timmars ungdomstjänst. 
I skadestånden som uppgår till 83 349 
kronor ingår också ersättning för det ellås 
som Meys Thaikök känt sig tvingade att 
installera efter rånen.

Samtliga döms också för ringa narko-
tikabrott.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Fängelse för thairån

ALLIANSENS FÖRSLAG

Stärka varumärket  2,0 Mkr
LEAN  1,8 Mkr
Miljöprogram  0,1 Mkr
Klimatinvesteringar  0,4 Mkr
Närngsliv  1,0 Mkr
Det nya räddningstjänstförbundet  1,6 Mkr
Nationell och internationell för ungdomar 0,4 Mkr

Summa:  7,3 Mkr

Påskhöna/tupp i vit 24,90

Blockljus 7x12cm 19,90

Ale Torg, Nödinge

Er
bj

ud
an

de
n 

gä
lle

r s
å 

lå
ng

t l
ag

re
t r

äc
ke

r f
rå

n 
16

 m
ar

s 
til

l 2
9 

m
ar

s.
 V

i t
ar

 fö
rb

eh
ål

l o
m

 tr
yc

kf
el

. 

PÅSKDUKNING 
HOS NILLE
Vi dukar bordet till årets påskfest! Välkommen in till oss och bli 
inspirerad av alla våra nyheter.

DEKORÄGG
med band

2990

Ljusfat Dehli matt vit, Ø: 29cm 59:-

Rustik blockljus 7x13cm 29,90

Vas mini, Home, 8cm 14,90

Glasskål silver från 24,90

SERVETTER
20 pack, 33x33cm

1990

PÅSK-
SERVETTER

20 pack, 33x33cm

Du får den billigaste 
på köpet.

På khö /t i it 24 90


