
Jag har med glädje tagit 
emot beskedet att Ale 
får 24 miljoner kronor 

i tillskott till kommunens 
ekonomi. Pengarna är en 
återbetalning från försäk-
ringsbolaget AFA. Eftersom 
sjukfrånvaron i Sverige 
minskat får kommunerna 
och landstingen nu tillbaka 
pengar från de sjukför-
säkringspremier för de 
anställda som arbetsgivaren 
betalat in under tidigare år. 

Sedan 2009 har AFA kunnat 
återbetala premier på sam-
manlagt 28,4 miljarder. Det 
är ett konkret och glädjande 
exempel på hur effekterna 
av vår politik spelar stor 
roll för våra gemensamma 
resurser till välfärden. 

Sedan 2006 har sjukfrån-
varon i Sverige minskat med 
närmare 250 000 personer. 
Alliansen har sett till att 

insatser och rehabilitering 
sätts in tidigare och vi har 
en tydligare lagstiftning i 
sjukförsäkringen. Männ-
iskor som varit sjukskrivna 
i många år har istället för 
utanförskap och förtidspen-

sion äntligen fått stöd och 
hjälp att komma tillbaka till 
arbetslivet. Detta är framför 
allt en mänsklig framgång, 
men det innebär också att 
kostnaderna för sjukfrånva-
ron har minskat. 

Tack var de minskade 
sjuktalen får Ale kommun 
nu tillbaks 24 friska miljo-
ner. Det är efterlängtade 
pengar som kan användas 
för att stärka välfärden och 

förbättra villkoren för kom-
muninvånarna. 

Samtidigt stärks också 
Västra Götalandsregionen 
som får tillbaka över en 
halv miljard kronor som 
exempelvis kan tillföras sjuk-
vården. 

Återbetalningarna visar 
tydligt att Alliansens politik 
för minskat utanförskap 
är något vi alla tjänar på. 
Vi har inte råd att backa 
tillbaka till S-märkt politik 
där människor göms undan 
i förtidspension och där 
sjuktalen ökar igen. Det 
skulle gå ut över välfärden. 
Då får kommunerna börja 
betala igen i stället för att få 
pengar tillbaka. 

Alliansen för en ansvars-
full politik som håller över 
tid. Välfärden värnas genom 
att alla som kan jobba och 
försörja sig själva också får 
chansen att göra det. 

Mikael Cederbratt (M)
riksdagsledamot
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Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0303-33 16 30

Vill du 
stöpa ljus?

Då är du välkommen till
Hälltorp

tisdag 26 nov kl 15.00

Amälan till Evy på 0303-74 50 51 eller 
till Gun på 0303-74 51 22 senast 17/11

Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale

Vill du göra 
din egen 

dörrkrans?
Välkommen till

Starrkärrs Bygdegård
torsdag 21 nov kl 17.00

Amälan till Evy på 0303-74 50 51 
eller till Gun på 0303-74 51 22

Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale
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Torsdag 21/11 kl 18.30

Folkets hus i Nol

Nomineringar till riksdag  

och region

Björn Norberg kommer hit och 

informerar om  valstrategin.

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

Kungörelse
Onsdagen den 20 november 2013 
har Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträde i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/ Folkets hus kl 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:
  Revidering av ägardirektivet till Leifab
  Taxor och avgifter 2014

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning, 
kommunens hemsidan och på biblioteket i 
Lilla Edet fr o m den 13 november 2013.

Folktandvården Älvängen 
har FLYTTAT till nya lokaler!
Den 31 oktober flyttade vi från Göteborgsvägen 26 till 
Handelsplats Älvängen, Svenstorpsvägen 1.

I samband med flytten fick vi nytt telefonnummer.
Vårt nya nummer är:

010-441 82 50
Varmt välkommen!

Jag har svårt att förstå 
hur man kan göra det 
så här lätt för sig när 

vi har Sörmossens åter-
vinningscentral i Bohus. 
Vi har dessutom praktiska 
återvinningsstationer på 
ett flertal platser i kom-
munen, som dock inte 
är avsedda för denna typ 
av skräp. Skärpning nu 
och tänk lite på allas vår 
trevnad och på dem som 
får ta hand om skräpet.

”Walle” i Södergården

Släng skräpet 
där det ska vara!

En singelolycka inträffade vid tre-tiden på 
tisdagseftermiddagen på E45 vid Stora Viken, i norrgående 
körriktning i höjd med Klädkällaren. En personbil körde 
av okänd anledning in i räcket. Föraren togs omhand av 
ambulanspersonal. Räddningstjänst och polis ryckte också 
ut till olycksplatsen.

Foto: Christer Grändevik  Text: Jonas Andersson

Singelolycka på E45

Minskad sjukfrånvaro 
ger miljoner till välfärden i Ale

ALE. På tisdag i denna 
vecka lanserar Ale 
kommun sin nya re-
sponsiva webbplats. 

Den tidigare webb-
platsen uppfyllde inte 
längre kraven på till-
gänglighet och använd-
barhet. 

Såväl kommuninvå-
nare, turister, press och 
medarbetare på Ale 
kommun får genom den 
nya webbplatsen, en 
riktigt bra användar-
upplevelse.

Den nya webbplatsen är 
byggd i responsiv design 
och fungerar lika bra i alla 
olika skärmstorlekar oav-
sett om besökaren använder 
sin mobiltelefon, surfplatta 
eller en dator. Designen är 
skapad utifrån Mobile First. 
Det innebär att designar-

betet utgått ifrån de 
minsta skärmarna. 
Får man till en bra 
användarupplevelse 
i mobilen kan man 
sedan skala upp för 
större skärmar. I 
samband med lanse-
ring av ny webbplats 
introduceras också 
de första tjänsterna 
i en e-tjänstplatt-
form. Fler e-tjänster 
kommer att utökas 
successivt.

Webbplatsen har delvis 
fått en ny struktur, enklare 
genvägar, och är mer mål-
gruppsanpassad. Detta för 
att besökaren ska få lättare 
att hitta i de mångfacetterade 
verksamheterna som kom-
munen ägnar sig åt. 

– Det är viktigt att mini-
mera tiden för besökaren att 
hitta det som de söker. Vi 
har därför också adderat en 
bättre sökmotor, säger Anne 
Kolni, kommunikationschef 
i Ale kommun.

Ett problem som ofta stäl-
ler till det på kommunala 
webbplatser är att innehål-
let är alldeles för omfattande 
och för krångligt skrivet. Ale 
har som mål att ha en webb-
plats med en lagom mängd 
innehåll som besökaren är 
intresserad av och som är 
skriven på ett sätt som besö-
karen förstår.

– Arbetet med att se över 
texter så att de blir mer lät-
tillgängliga kommer att fort-
sätta. Vi har kommit en bit på 
vägen, men det är långt kvar. 
Parallellt har vi också börjat 
ta fram information på teck-
enspråk och lättläst svenska, 
fortsätter Anne Kolni.

Arbetet med att kvalitets-
säkra webbplatsen är en del 
av ett omfattande uppdrag 
som innebär att förbättra Ale 
kommuns tillgänglighet och 
service.          

Ale kommun lanserar 
ny responsiv webbplats

Ale lanserar en ny 
responsiv hemsida som 
utgår från den minsta 
skärmen.


