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ALE. Arbetslösheten 
minskar stadigt må-
nad för månad i Västra 
Götaland. 

I september var 
andelen arbetslösa 7,4 
procent, en minskning 
med 0,8 procentenheter 
jämfört med för ett år 
sedan. 

– Andelen nyanmälda 
lediga platser ökar både 
i Ale och i Lilla Edet, sä-
ger Reimond Ardner på 
Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens statis-
tik för september visar fort-
satt sjunkande arbetslöshet. 
Det gäller för länet i stort. 
Även ungdomsarbetslöshe-
ten minskar.

– Arbetslösheten ligger 
fortfarande på en historiskt 
hög nivå, men den minskar 
och det är glädjande att även 
ungdomarna får del av den 
stärkta arbetsmarknaden.

I Ale är arbetslösheten 
bland ungdomar, 18-24 år, 
13,2% vilket är en minsk-
ning med 2,8% jämfört med 
samma tidsperiod förra året. 
Även andelen vuxna arbets-
lösa har minskat. Siffran för 
september i år var 5,3%, att 
jämföra med 6,4% i septem-
ber 2013.

– Ungdomar går ut i servi-
ceyrken, som handel, restau-

rang, turism med mera. Gö-
teborg har haft rekord med 
kryssningsbåtar under året 
med anledning av att Göte-
borgs hamn muddrades för 
ett tag sedan och därför kan 
ta emot stora kryssningsbå-
tar. Nämnas bör också Cla-
rion Post Hotell och Gothia 
Towers som skapar möjlig-
heter med stora kongresser, 
event med mera, förklarar 
Ardner och tillägger:

– Industrin har haft det 
jobbigare, men med Volvos 
satsning på ytterligare ett 
skiftlag börjar det nu släppa 
på arbetsmarknaden.

På onsdag kommer Ar-
betsförmedlingen i Ale att 
ha en företagsjakt med be-
sök hos lokala näringsidkare. 
Dagen därpå, torsdagen den 
14 november, sker ett event 

på Arbetsförmedlingen Ale 
Torg med rubriken: Jobba 
med din passion!

– Det handlar om ett star-
ta eget-mingel med Nyföre-
tagarCentrum, Almi,

Ale kommuns näringslivs-
enhet, Arbetsförmedlingen 
samt lokala entreprenörer 
och banker. Bär du på en 
idé du tror du kan förverkli-
ga genom att starta företag? 
Här finns de resurser du be-
höver för att ta nästa steg, 
säger Reimond Ardner.

– Syftet med kvällen är att 
inspirera till att starta före-
tag. Vi vill att angreppssättet 
ska vara så lustfullt och inter-
aktivt som möjligt, avslutar 
Reimond Ardner.

JONAS ANDERSSON

Bernt Källgren och Reimond Ardner på Arbetsförmedlingen 
gläds över att arbetslösheten fortsätter att minska.

– Och Volvos satsning välkomnas 
Minskad arbetslöshet

Budgetförhandlingar pågår i Ale
– Aledemokraterna kan hjälpa (S)
NÖDINGE. Idag (läs 
tisdag) lägger Kom-
munstyrelsens nya 
ordförande i Ale, Paula 
Örn (S), fram sitt första 
budgetförslag.

Hon flaggar dock re-
dan för att den kommer 
att ändras.

– Jag inväntar syn-
punkter från Alliansen 
och Aledemokraterna. 
Vi är beredda att låta 
dem få inflytande för 
att få igenom budgeten, 
säger Paula Örn.

Det råder ett helt nytt par-
lamentariskt läge i Ale kom-
mun. De rödgrönas mino-
ritetsstyre kräver att varje 
beslut föregås av en förhand-
ling. Under förra veckan 
träffade Paula Örn både alli-
ansen och Aledemokraterna 
för att söka stöd inför bud-
getbeslutet i kommunfull-
mäktige nästa måndag, men 
redan idag är förslaget uppe 
på Kommunstyrelsens bord.

– Jag har inga förhopp-
ningar om att de kommer 
att anta vårt förslag rakt av, 
men jag hoppas däremot att 
vi kan få kreativa synpunkter 
så att det som presenteras 
för fullmäktige kan klubbas. 

Mitt mål är en bred budget-
uppgörelse som helst hela 
Alliansen ställer sig bakom, 
säger hon.

Det stöd kanske de röd-
gröna ändå inte behöver. 
Hjälpen kan komma från 
oväntat håll. Aledemokrater-
nas Jan A Pressfeldt flaggar 
för att stötta Paula Örn.

– Hon har visat att hon 
lyssnar. Vi har fått igenom 
ett antal förslag, bland annat 
en fortsatt satsning på Säkra 
Ridvägar och förändringen 
av huvudmannaskapet på 
allmänna vägar i Ale. Till 
skillnad från alliansens före-
trädare så har vi blivit kon-
taktade av de rödgröna. Det 
väger tungt för oss om vi nu 
ska välja bland budgetförsla-
gen, säger Pressfeldt.

Helst alliansen
Enligt Paula Örn är Alede-
mokraterna, som kom in i 
Kommunstyrelsen tack vare 
en teknisk valsamverkan 
med Sverigedemokraterna, 
bara en tänkbar samarbets-
partner i enskilda sakfrågor. 
Helst vill hon ha med allian-
sen i båten.

– Någon långtgående 
politisk samverkan med AD 
är inte aktuellt. Jag är fullt 
medveten om att de ingår en 

teknisk valsamverkan med 
SD och dem vill vi inte un-
der några omständigheter 
tala med, säger Örn till lo-
kaltidningen.

Faktum kvarstår att det 
räcker med Aledemokrater-
nas stöd för att de rödgrönas 
budget ska gå igenom. Att 
Paula Örn och Jan A Press-
feldt har samtalat om budge-
ten förvånar oppositionsråd, 
Mikael Berglund (M).

– För två veckor sedan vil-
le hon ju inte ens nämna dem 
vid namn. AD och SD var ju 
något fruktansvärt. Nu låter 
det som om hon mer eller 
mindre har gjort upp budge-

ten med Aledemokraterna. 
Undrar vad väljarna tycker 
om det, men det passade väl, 
morrar Berglund.

Han inser samtidigt att ett 
sådant samarbete knappast 
kommer att skapa ett tryggt 
Ale och därför kommer al-
liansen att försöka komma 
överens med Socialdemo-
kraterna.

– I det här läget vore det 
bäst med en bred budget-
uppgörelse, men innan vi går 
in i konkreta förhandlingar 
vill vi ha vårt eget budgetal-
ternativ helt klart. Med det 
som utgångspunkt kan vi ta 
ställning till anpassningar. 
Kommer vi överens med S 
är det positivt, om inte, vill 

vi kunna lägga fram ett tyd-
ligt budgetalternativ och se-
dan låta fullmäktige avgöra, 
säger Mikael Berglund och 
tillägger:

– Det är rätt intressant att 

Jan A Pressfeldt verkar ha 
bytt politisk åskådning och 
plötsligt går på den rödgrö-
na sidan!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...vars företrädare Mikael Berglund (M) vill avvakta med förhand-
lingen tills det egna budgetalternativet är klart...

Kommunstyrelsens ordförande, Paula Örn (S), försöker nå en upp-
görelse om budgeten och söker främst stöd hos alliansen...

...vilket har medfört att även Aledemokraternas Jan A Pressfeldt 
har fått tycka till. En uppgörelsen mellan S och AD är inte omöjlig, 
om ändå oväntad.


