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Vår leverantör, tyska Optovision, 

tillverkar kanske världens 

bästa glasögonglas.
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Inte överens om utvecklingsfonden
ALE. Återbetalningen av 
de så kallade AFA-peng-
arna ger Ale kommun 8 
miljoner extra för 2014.

Redan i höstas tyd-
liggjorde Socialdemo-
kraterna att pengarna 
borde öronmärkas för 
ungdomsarbetslöshe-
ten.

Alliansen har istället 
valt att sprida pengar-
na till olika satsningar 
inom marknadsföring, 
förskolan, äldreomsor-
gen, näringslivsut-
veckling, utökade 
föreningsbidrag och 
drogförebyggande 
arbete.

Kommunfullmäktige be-
slutade i december 2012 att 
inrätta en utvecklingsfond 
grundad på pengar från ut-
betalningen av AFA Försäk-
ringen för åren 2007-2008. 
För 2014 finns det 8 Mkr att 
disponera. I höstas offentlig-
gjorde Socialdemokraterna 
att samtliga av de återstående 
16,6 Mkr (2014-2015) bör 
avsättas till insatser mot ung-
domsarbetslösheten i Ale. 
Den alliansledda majoriteten 
har varit tyst fram till nu. På 
Kommunstyrelsens sam-

manträde förra tisdagen pre-
senterades ett förslag på hur 
årets 8 miljoner bör fördelas.

– Vi är sena, men det har 
tagit tid att få fram ett bra 
underlag. Till skillnad från 
S vill vi inte bara peka ut 
en målgrupp, utan dessa ex-
tramiljoner vill vi ska gagna 
hela kommunen. Nu kan vi 
presentera ett förslag som 
gynnar föreningslivet, nä-
ringslivet, de yngre och de 
äldre samt satsningar på att 
göra hela Ale mera känt vil-
ket alla har glädje av, säger en 
nöjd Mikael Berglund (M), 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande.

Den största posten, 1,9 
Mkr, ska gå till att mark-
nadsföra Ale i olika samman-
hang. Bland annat föreslås 
att använda mark vid den 
södra kommungränsen till 
ett konstverk i form av Ale 
kommuns vapen och istället 
för blommor fylla detta med 
glaskross i vapnets färger.

– Vår tillväxt hämmas av 
att Ale är okänt. För att fler 
ska välja att flytta hit och 
även etablera företag krävs 
att Ale blir mer synligt. Det 
måste vi hjälpa till med, 
menar Berglund.

Näringslivsutvecklingen 
har varit mycket positiv i Ale, 
åtminstone sett till de senaste 
mätningarna av klimatet.

– Vi har klart förbättrat 
dialogen med företagarna 

och nu gäller det att inte slå 
sig till ro, utan att vi fortsät-
ter resan i rätt riktning, säger 
Berglund angående de 400 
000 kronor som avsätts för 
att utveckla mötet mellan 
kommun och näringsliv.

Föreningslivet får 800 000 
kronor att dela på.

– 2012 hade vi 4 miljoner 
kronor att erbjuda i extra för-
eningsbidrag, då fick vi in an-
sökningar på totalt 27 Mkr. 
Behovet är jättestort och vi 
välkomnar pengarna. Den-
na gång ska vi vända oss till 
hela föreningslivet, inte bara 
till barn- och ungdomsverk-
samhet, utan även exempel-
vis bygdegårdsföreningar 
ska kunna söka, säger Isabell 
Korn (M), ordförande i Kul-
tur- och Fritidsnämnden.

Även skolan och en utred-
ning angående att utveckla 
matlagningen på äldreboen-
den prioriteras i AFA-sats-
ningarna (läs sid 12).

Föga imponerad
Det socialdemokratiska op-
positionsrådet, Paula Örn, 
var föga imponerad av Alli-
ansens förslag till fördelning 
av AFA-pengarna.

– För det första är det 
närmast patetiskt att komma 
med ett förslag för 2014 när 
det redan har gått två måna-
der av året. Sedan är det helt 
uppenbart att Alliansen har 
svårt att prioritera. De vågar 

inte koncentrera resurserna 
där de behövs, utan väljer att 
fördela pengarna likt en öns-
kelista. Det verkar som att 
de fyller ut de hål som finns 
i deras budget, kostnader 
de borde klara inom ramen, 
menar hon. 

K o m m u n f u l l m ä k t i g e 
biföll Alliansens förslag, 
då  Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet valde att av-
stå. Miljöpartiet röstade 

emot förslaget.
Kommunfullmäktige har 

tidigare bestämt att de så 
kallade AFA-pengarna inte 
får användas till ramhöjan-
de verksamhet, utan till en-

gångsinsatser som gärna på 
sikt får leda till sänkta kost-
nader.

ALLIANSENS FÖRSLAG 
AFA-PENGARNA 2014

Marknadsföring        1,9 Mkr
Skyltning vid kommun-

gränsen i söder och norr, 

tecknad film av visionen, 

helikopterfilmning

Kundcenter
Utveckling av digial 
arbetsplats                 1,6 Mkr
Employer Branding  0,1 Mkr
Näringslivsutveckling 
                   0,4 Mkr
Drogförebyggande arbete  
                   0,2 Mkr
Göra Ale vackrare   0,8 Mkr
Matutredning för äldre 
                 1,0 Mkr
Föreningsbidrag     0,8 Mkr
Systematiskt kvalitetsarbete  
                   1,0 Mkr
Förstelärarsystem i 
förskolan                   0,2 Mkr

Totalt 8 Mkr
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ALE. Det blir ingen 
politisk strid om hur de 
återbetalda Alfamiljo-
nerna ska användas.

Majoriteten och op-
positionen har redan 
kommit överens.

Föreningslivet i Ale 
blev den stora vinnaren.

Ale kommun får i år tillbaka 
23,9 miljoner kronor från 
avtalsförsäkringen (Alfa). 
Avgifterna har helt enkelt inte 
stått i relation till kostnaden. 
Hur dessa Alfamiljoner skulle 
hanteras fanns det olika åsik-
ter om. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet ville förutom 
att stärka det egna kapitalet 
också öka investeringsbidra-
get till föreningslivet, ge per-
sonalen en bonus samt avsätta 
medel till klimatinvesteringar 
i vissa kommunala verksam-
heter.

Majoriteten, Allianspar-
tierna och Aledemokraterna, 
ville å sin sida fondera peng-
arna i en utvecklingsfond för 
smarta investeringar, som ska 
ge återbetalning på lång sikt 
genom lägre driftskostna-
der. Vilka dessa investeringar 
skulle kunna vara ville Allian-
sen ha tid på sig för att finna.

Att fondera pengar i årsre-
dovisningen har blivit ett allt 
vanligare sätt för landets kom-
muner, något som opposi-
tionsråd Paula Örn (S), varit 
kritisk mot. Efter samtal med 
majoriteten har oppositions-
partierna tänkt om.

– Vi har valt att acceptera 
tillvägagångssättet, dels för 
att det nu framgår tydligt att 
pengarna avses användas för 
tillväxt- och klimatsmarta 
investeringar, dels att majo-
riteten gick med på att öka 
investeringsbidraget till för-
eningslivet med fyra miljoner 
kronor. Det känns väldigt bra 
att vi får igenom detta trots att 
vi inte sitter i majoritet. Att vi 
inte får gehör för allt får man 
leva med i opposition, säger 
en mycket nöjd Paula Örn.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), är även han tillfreds med 
uppgörelsen.

– Föreningslivet är ett 
prioriterat område och var 
inget förslag som vi hade svårt 
för att bejaka, men pengarna 
ska räcka till mycket. Vi vill 
hitta en långsiktighet och 
inte stressa fram några beslut. 
Engångsbelopp som Alfamil-
jonerna ska användas smart så 

vi får glädje av dem i många år 
framöver. Det känns bra att vi 
nu är överens om att inte göra 
något förhastat, utan att för-
söka finna investeringar som 
både är klimatsmarta och ger 
tillväxt framåt, säger han.

De fyra extramiljonerna 
till föreningslivet tas på årets 
resultat som enligt senaste 
prognosen landar runt 28 
miljoner kronor. Kultur- och 
fritidsnämnden, som han-
terar investeringsbidragen, 
kommer att ta beslut i frågan 
om vilka föreningar som ska 
beviljas stöd på sitt samman-
träde den 17 december.

– Det är kort om tid, men 
det tror vi att föreningslivet 
har överseende med i det här 
läget. Ansökningstiden går ut 
den 23 november. Rutinen för 
ansökan är samma som tidi-
gare och blanketten finns att 
skriva ut från Ale kommuns 
hemsida. Våra tjänstemän 
kommer sedan att hantera 
ansökningarna, de vet vilka 
behov som är mest akuta. 
Beslutet om hur pengarna ska 
fördelas fattas emellertid av 
Kultur- och fritidsnämnden, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i densamma.

Hur stort har investe-

ringsbidraget varit tidigare 
år?

– Under de senaste åren 
har ramen legat på 50 000 
kronor, så det är en väsentlig 
skillnad. Det totala beloppet 
för ansökningar brukar uppgå 
till cirka 1,5 miljoner kronor. 
Vi vet också med oss att vissa 
föreningar inte ens bryr sig 
om att söka, då de inte tror sig 
ha en chans att få gehör för sitt 
ärende, säger Isabell Korn.

Fyra extramiljoner 
till föreningslivet
– Majoriteten och oppositionen överens om Alfapengarna

Majoriteten och oppositionen är överens om inriktningen för hur de återbetalda Alfamil-
jonerna ska fördelas. Föreningslivet är den stora vinnaren. Fyra miljoner hamnar i potten 
för investeringsbidrag. Glädjande tycker de båda kommunalråden Paula Örn (S) och Mikae
Berglund (M).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Till vad kan föreningarna 
söka investeringsbidrag?

– Det finns en etablerad och 
befintlig struktur som vi arbe-
tar efter. Föreningarna vet 
vad som gäller, de känner till 
kriterierna. Det handlar om 
investeringar som har långsik-
tig effekt. Som exempel kan 

nämnas Ale Basket som be
ver en ny matchklocka e
hembygdsföreningen som
behov av att måla om sina 
säger Isabell Korn.

Samtliga partier i k
munfullmäktige stod bak
beslutet om Alfamiljone
användande.

FAKSIIL: VECKA 45, 2012

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 

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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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Alliansen och oppositionen inte överens om AFA-pengarna
Vill utveckla åt olika håll

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG
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ALLIANSENS FÖRSLAG

Stärka varumärket  2,0 Mkr
LEAN 1,8 Mkr

FAKSIIL: VECKA 12, 2013

Överens 2012, men inte 2013 
och inte 2014...


