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STOCKHOLM. Monica Samuels-
son, ombud från Nol, är nöjd med de 
beslut som den socialdemokratiska 
jobbkongressen har fattat. 

Av de många besluten är hon spe-
ciellt nöjd med den beslutsamhet 
som visas för att ta krafttag mot 
ungdomarbetslösheten. 

– Ungdomsarbetslösheten i Sverige är Euro-
pas näst högsta. Det är en situation som vi 
inte kan acceptera, säger Monica. Fler utbild-
nings- och högskoleplatser och en specifik ut-
bildningsgaranti för unga under 25 år är några 
av de förslag som jag tror kommer ge resultat. 
Med kunskap skapar vi konkurrenskraft  för 
det svenska näringslivet. 

Monica understryker vikten av att satsa på 
nuvarande och kommande generationer även 
i de politiska församlingarna. 

– SSU har rätt när de kräver att målsätt-
ningen bör vara att en fjärdedel av våra re-
presentanter i de politiska församlingarna 
ska vara under 35 år. Det gör oss starkare och 
skapar bättre förutsättningar att forma sam-
hället. Jag är glad att kongressen ställde sig 
bakom förslaget. 

Kongressens beslut om krav på hög kvalitet 
på grund- och gymnasieskola, då även frisko-
lor, ger oss goda möjligheter att medverka till 
en rättvis och jämlik utbildning. Genom sam-
verkansavtal ges kommunerna större möjlig-
het att påverka vid etablering av nya frisko-
lor. 

– Sorteringsskolan ska bort, säger Monica. 
Alla elever oavsett bakgrund ska ha möjlig-
het att lyckas. 

Men det är inte bara politik för de unga som 
behövs. En rättvis skattepolitik där skatt be-
talas utifrån inkomst, inte utifrån om arbetar 

eller är pensionär. 
– Det är en orättvis skillnad i beskattning 

mellan löntagare och pensionärer som vi bara 
inte kan acceptera. 

– Sänkt skatt ger inte fler jobb, avslutar 
Monica. Den politik som vi nu har format 
under kongressen är jag övertygad om att det 
innebär ett rättvisare Sverige där arbetslös-
heten bryts ned.

Ombud har inför kongressen varit indelade 
i temagrupper. Monica Samuelsson satt med i 
gruppen "Låt ungdomsgenerationen ta plats" 
som leddes av Tomas Bodström.

– Det har varit ett fantastiskt givande 
arbete. Vi måste hitta vägar att ge våra ung-
domar framtidstro och möjligheter att hitta 
rätt väg via till exempel Komvux om de halkat 
sneet under gymnasietiden. Vi har haft många 
bra diskussioner, säger Monica.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Monica Samuelsson (S) ombud på S-kongressen: 

Bra beslut om skolpolitiken 

Monica Samuelsson (S) var Ales ombud på 
årets S-kongress.
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ALVHEM. Väg- och 
järnvägsutbyggnaden 
intresserar Aleborna.

Till ortsmötet i 
Alvhem kom ett 40-
tal personer för att få 
information om den nya 
infrastrukturen.

– Det är bra när det 
blir den här typen av 
träffar, så att vi kan 
berätta hur vi ligger 
till, säger Erik Lööv, 
Vägverkets projekt-
ledare för etappen 
Älvängen-Göta.

Torsdagskvällens ortsutveck-
lingsmöte på Gläntevi kom 
nästan uteslutande att handla 
om den stundande väg- 
och järnvägsutbyggnaden i 
Alvhem. Förutom nämnde 
Lööv närvarade också Len-
nart Mossberg, informatör 
på BanaVäg i Väst.

– Vi vet att intresset för pro-
jektet är stort, vi har mängder 
av personer som besöker vår 
utställningslokal i Nol, förkla-
rade Mossberg.

Erik Lööv hoppades att 
Alvhemsborna känner delak-
tighet i den nya infrastruk-
tursutbyggnaden och att deras 
synpunkter behandlas med 
respekt.

– Ni ska få svar på era ytt-
randen. Tyvärr har processen 
i Borlänge dragit ut på tiden 
och jag tycker det är precis lika 
frustrerande som ni. Det tar 
tid och jag är den förste att be-
klaga det.

– Den vanligaste frågan som 

jag får från folk i Alvhem är: 
Varför händer det inte något? 
Sanningen är den att vi inte 
har en lika tajt tidsplan som 
i den södra delen av kommu-
nen. Faktum kvarstår dock, att 
allt ska vara klart, såväl väg- 
som järnväg, i december 2012, 
tillade Erik Lööv.

Fyra etapper
Vägutbyggnaden på den ak-
tuella sträckan har delats in i 
fyra etapper. För den första, 
Älvängen-Ramstorp, råder 
planerad byggstart i april 
nästa år.

– Trafikplatsens vara i 
Grönnäs eller Alvhem har 
diskuterats flitigt. Vår analys 
visade att det trafikmässigt 
och samhällsekonomiskt var 
bäst att förlägga motet i Grön-
näs, sade Erik Lööv.

På frågan varför det inte är 
motiverat med en trafikplats i 

Alvhem, i anslutning till tåg-
stationen i Tingberg och det 
område som ska exploateras i 
södra Lödöse, svarade Lööv:

– Det är alltid svårt  att 
dra gränsen för visioner och 
planer. När ligger det i tiden? 
Vi ser att en trafikplats i Grön-
näs var bästa lösningen.

Nu blir det ändå en av- och 
påfart i Tingberg, som Lilla 
Edet och Ale kommuner del-
finansierar.

Ett separat informations-
möte om järnvägsutbyggna-
den kommer att hållas någon 
gång under december-januari, 
då representanter från Banver-
ket kommer att medverka.

På avdelningen tidigare 
ärenden dök återigen frågan 
om parkbänkar upp. Det öns-
kemålet har ännu inte tillgodo-
setts och att ortsborna börjar 
misströsta är förståeligt.

JONAS ANDERSSON

Väg- och järnvägsutbyggnaden berör
– Välbesökt ortsmöte i Alvhem

Erik Lööv, projektledare på Vägverket för sträckan Älväng-
en-Göta, gästade torsdagskvällens ortsutvecklingsmöte på 
Gläntevi i Alvhem. Besökarna, ett 40-tal personer, fick se 
bilder av den nya väg- och järnvägssträckningen.


