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ALE. Nu är ungdoms-
arbetslösheten i Ale 
återigen på väg neråt.

Lilla Edet däremot 
uppmäter en rekord-
nivå för 2013 och lan-
dar på 20,3 procent 
arbetslösa i åldern 
18-24 år.

Tendensen är i snitt den 
samma över hela regionen, 
ungdomsarbetslösheten 
sjunker något. Det man 
just nu kan se är att en stor 
del arbetslösa ungdomar, 
många inskrivna i juni, nu 
kommit in i program. 

I Ale är ungdomsarbets-
lösheten idag 16 procent, 
vilket kan jämföras med 
16,7 månaden innan. 

Projektet med ungdoms-
jobb, där 20 arbetslösa ung-
domar fått en ettårig anställ-
ning inom kommunal verk-
samhet, har fallit väl ut.

– Det ser ut som att den 
satsningen kan fortsätta på 
samma sätt även nästa år och 
det är otroligt positivt, säger 
Andreas Witt, verksam-
hetschef för Arbetsmark-
nadsenheten i Ale.

Syftet med ungdoms-
jobbet är bland annat att få 
arbetslivserfarenhet som 
ökar möjligheten till jobb. 

Sett till hela åldersspan-
net i kommunen är arbets-
lösheten relativt oförändrad 
och Andreas Witt spår att 
den kan sjunka ytterligare.

I Lilla Edet däremot har 
ungdomsarbetslösheten 
stigit stadigt sedan i juni och 
nu är man uppe i rekord-
höga 20,3 procent, vilket 
innebär att över en femte-
del av kommunens invånare 
mellan 18 och 24 år är utan 
jobb. 

JOHANNA ROOS

– Dystrare för Lilla Edet
Fler Ale-ungdomar i arbete

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i september 2013 i % (augusti 
månad inom parantes)

Kungälv: 9,1 (9,2) 
Lerum: 11,5 (12,4)
Ale: 16,0 (16,7)
Lilla Edet: 20,3 (19,8)
Alingsås: 16,9 (16,8)
Göteborg: 15,9 (16,2)
Hela riket: 17,6 (17,6)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
september 2013 i % (augusti 
månad inom parantes)

Kungälv 4,0 (4,1) 
Lerum: 3,8 (3,9)
Ale: 6,4 (6,4)
Lilla Edet: 8,4 (8,3)
Alingsås: 7,4 (7,4)
Göteborg: 9,6 (9,7)
Hela riket: 8,5 (8,5)

BROMSEXPERTEN

  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                         
Med handbroms          inkl. moms per axel*

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

I förra veckans nummer av 
Alekuriren fanns en an-
nons med inbjudan till all-

mänt informationsmöte om så 

kallat motivationsboende för 
personer med missbrukspro-
blem, i anslutning till skolor 
och förskola. Som inbjudare 
stod tre namngivna kommu-
nala tjänstemän. Annonsen 
var utformad så att man kunde 
förledas tro att beslut om 
detta var fattat, men så är inte 
fallet. Och kommer inte att bli 
aktuellt heller. Tjänsteman-

nasidan har agerat helt på eget 
bevåg utan några som helst 
politiska beslut, ett självsvål-
digt agerande som jag trodde 
inte längre kunde hända i Ale 
kommun.

Jag tog omedelbart kontakt 
med ansvariga tjänstemän och 
stoppade mötet. Jag har också 
begärt möte med tillförord-
nade kommunchefen och de 

ansvariga tjänstemännen och 
begärt en förklaring till varför 
tjänstemannasidan går ut och 
presenterar dessa högst kon-
troversiella funderingar som 
om beslut redan vore fattade, 
trots att fråga om bygglov vare 
sig diskuterats i Samhälls-
byggnadsnämnden eller ens 
är i närheten av något beslut. 
Varken jag eller någon annan i 
nämnden var ens informerade! 
Marken är dessutom i gällande 
översiktsplan avsatt som Indu-
strimark och är en fortsättning 
på gällande detaljplaneområde 
för småindustriändamål. Ett 
boende av denna karaktär här 
är helt enkelt uteslutet.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ordförande 

Samhällsbyggnadsnämnden

Salong
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Erbjudande
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Nu även på handelsplatsen

Postvägen 4, tel: 0303-74 91 91 
Mån-fre 9-18, lör 9-14

Handelsplatsen, tel: 0303-74 91 92 
Mån-fre 9-19, lör 9-15 
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Måndag 11/11 kl 18.30

Folkets hus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

”Vi bygger boende i Skepplanda”

Vi har nytt telefonnummer 
och utökade öppettider!
Vårt nya nummer är: Våra öppettider är:

Vi hälsar nya och gamla patienter välkomna!

Folktandvården Nödinge
Klockarevägen 14, nodinge.ftv@vgregion.se

010-441 84 60 Må-Ti 7-19, Fre 7-13

Kommunfullmäktige 
kommer måndagen 
den 11 november att 

ta beslut om ny hemtjänsttaxa. 
Den nuvarande taxan antogs 
2012 genom att S, V, MP och 
SD gemensamt röstade ige-
nom den i kommunfullmäkti-
ge. Efter kontakt med Social-
styrelsen har det framkommit 
att denna taxa strider mot 
likställighetprincipen, alltså 
behandlar kommuninvånarna 
olika på ett orättvist sätt. 
Detta framförde jag i debatten 
redan på fullmäktigesamman-
trädet 2012 när taxorna antogs 
men S-V-MP-SD tog inte till 
sig detta då. Nu när Socialsty-
relsen har sagt sitt så ska alltså 
ärendet behandlas igen. 

Det finns nu ett förslag från 
majoriteten M-AD-FP-C-
KD i kommunstyrelsen och 
omsorgs- och arbetsmarknads-
nämnden som är identiskt med 
det som las fram förra året av 
samma partier och som bygger 
på antal timmar hemtjänst. 
Det finns också ett förslag 
från oppositionen S-V-MP 
som i likhet med beslutet från 
2012 bygger på hur många 
gånger per vecka en person får 
besök från hemtjänsten men 
där det nu anges en avgift i 

kronor i stället för procent av 
betalningsutrymmet efter att 
förbehållsbelppet dragits från 
den disponibla inkomsten. 

Jag hävdar att det är rätt-
vist och enkelt med en taxa 
som bygger på antal timmar 
hemtjänst. Det är också enkelt 
att administrera och därmed 
billigare för kommunen att 
administrera än ett system 
som bygger på antal besök per 
vecka. Förra året beräknades 
behovet av administration 
minska med en personal om 
taxa som bygger på antal 
timmar hemtjänst skulle infö-
ras. Jag tycker det är bättre 
att ha en person till anställd i 
hemtjänsten än att en person 
i onödan ska sitta och admi-
nistrera ett tungrott avgifts-
system. 

Det är också viktigt att 
tänka på att hemtjänsttaxan 
inte automatiskt avgör vilken 
avgift en person ska betala 
för sin hemtjänst. Det finns 
reglerat av staten att en person 
aldrig ska betala mer än hög-
kostnadsskyddet som i år är 1 
780 kr. Dessutom finns ett så 
kallat förbehållsbelopp som 
personen alltid ska ha rätt att 
ha kvar efter att hemtjänstav-
giften är betald. Det innebär 

att många med låg inkomst/
pension inte betalar något alls 
för sin hemtjänst eller mindre 
än de skulle ha gjort enligt 
taxan. För ett år sedan gjordes 
en stickprovsundersökning i 
Ale och då visade det sig att 
cirka två tredjedelar på grund 
av för låg inkomst betalar 
mindre än de skulle gjort om 
de betalat enligt taxan. 

Förbehållsbeloppet som 
alltså varje person med hem-
tjänst har rätt att ha kvar 
efter att avgiften är betald är 
uppdelad i ett minimibelopp 
och den verkliga boendekost-
naden. Minimibeloppet för 
en ensamstående person 2013 
är 5023 kr per månad. Det 
innebär att en person som har 
hemtjänst endast betalar avgift 
för detta om personen har mer 
i inkomst efter skatt och inklu-
sive eventuellt bostadstillägg 
än summan av boendekost-
naden och minimibeloppet 5 
023 kr. Den som endast har 
garantipension lär inte komma 
upp i den summan och betalar 
alltså ingen avgift alls för sin 
hemtjänst.

Det kan tyckas att 5 023 kr 
för en ensamstående person 
till mat, kläder, nöjen och så 
vidare inte är så mycket pengar 

men det är i alla fall avsevärt 
mycket mer än det som brukar 
kallas existensminimum. Om 
en person av någon anledning 
har mycket högre kostnader 
än normalt för det som mini-
miersättningen ska täcka finns 
också möjlighet att begära en 
individuell prövning av mini-
mibeloppet och därigenom få 
sin hemtjänstavgift sänkt.

Sammanfattningsvis så 
hävdar jag att vårt förslag från 
partierna M-AD-FP-C-KD är 
väl genomarbetat, rättvist för 
de som har hemtjänst och lät-
tadministrerat för kommunen. 
De som skulle gynnas av S-V-
MP-förslaget är personer med 
litet behov av hemtjänst och 
jämförelsevis hög inkomst. 
Det är inte den grupp som 
S-V-MP vanligtvis säger att de 
vill slå vakt om men det kanske 
är deras nya politik inför valet 
2014.

Boel Holgersson
Centerpartiet

Ordförande omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden i Ale

Ny hemtjänsttaxa för Ale redo att antas

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

Dementi: Motivationsboende i Skepplanda för missbrukare


