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Alliansen med Kristde-
mokraterna, Mode-
raterna, Centerpar-

tiet och Folkpartiet ställ-
de för någon månad sedan 
100 frågor till de rödgröna 
S, MP och V för att väljar-
na ska få besked innan valet. 
Nu är det väl dags att ge det, 
tycker jag!

Vad säger Christina 
Oskarsson (S) om för-
äldraförsäkringen; ska den 
kvoteras, två- eller tredelas 
eller hur ska den se ut? Ska 
vård och omsorgspersonal 

kunna ta över offentliga 
verksamheter och starta eget 
tillsammans, eller ska det 
förbjudas? Ska värnplikten 
återinföras och hur ska den 
utformas i så fall?

Det här var tre frågor, 97 
stycken återstår. Men om 
Oskarsson ger svar på dessa 
utifrån de tre partiernas 
gemensamma syn, är det 
alltid en början!

Penilla Gunther
Riksdagskandidat,

Kristdemokraterna
Västra Götaland Norra

Dags att ge besked på de 100 
frågorna de rödgröna fått!

Låt 16 år vara nog!

”Fler fattiga barn och 
ökande klyftor” ska bli 
en valfråga hävdar So-

cialdemokraterna. Låt oss 
gå till källorna för att se hur 
det verkligen är. Vi har all-
deles nyss fått en helårsöver-
blick över 2009, genom So-
cialstyrelsens nyligen över-
lämnade statistik. 

* Andelen hushåll som 
fick ekonomiskt bistånd, det 
som tidigare hette social-
bidrag, någon gång under 
2009 var 5,8 procent. Det 
är samma andel av befolk-
ningen som 2006. Alltså 
samma andel som under 
den Socialdemokratiska 
regeringstiden trots en då 

rådande högkonjunktur. När 
Alliansen sedan tog över 
minskade socialbidragen!

* Andelen ensamstående 
kvinnor med barn med eko-
nomiskt bistånd var förra 
året 22 procent, vilket är 
lika med nivån 2004 - under 
Socialdemokraternas reger-
ingsperiod! Lägst andel var 
det 2007, drygt 19 procent. 
Lägst andel var det alltså 
under Alliansens tid. 

* Åren 2006-2008 mins-
kade antalet barn som lever 
i fattigdom med 2.500 barn. 
Antalet personer med eko-
nomiskt bistånd minskade 
med 7.800 personer. Det 
blev totalt 17.500 färre 
arbetslösa hushåll utan 
ersättning. 

Däremot blir det alltid så 
i tider av lågkonjunktur att 

fler mister sitt arbete och 
behöver försörjningsstöd. 
Men trots att den interna-
tionella ekonomiska kris, 
som vi nu har gått igenom, 
betraktas som den allvarli-
gaste sedan 1930-talet, når 
nivåerna på försörjningsstöd 
inte alls upp till vad vi såg 
under 1990-talskrisen. 

Det beror bland annat på 
att Folkpartiet liberalerna 
och Alliansen har ökat stats-
bidragen till kommunerna 
för att de ska kunna upprätt-
hålla god vård, omsorg och 
skolverksamhet också i kärva 
tider! 

Våra samlade insatser för 
fler i arbete har medverkat 
till att betydligt fler är kvar 
på arbetsmarknaden och 
klarar sin egen försörjning. 

Våra skattesänkningar 

för vanliga människor har 
stimulerat ekonomin vid rätt 
tidpunkt och mildrat krisens 
effekter. 

Folkpartiet liberalernas 
och Alliansens ambition är 
att fortsätta arbetet med att 
minska antalet som behöver 
försörjningsstöd och att 
minska antalet barn som 
lever i fattigdom. Vi har visat 
att det är ett arbete som vi 
klarar. 

Socialdemokraterna kan 
fortsätta med sin mytbild-
ning. Men jag tror de skjuter 
sig själva i foten. Väljarna är 
smartare än så!

Kryssa en Folkpartist i 
valet - gärna mig!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Myter om ökande klyftor!

www.folkpartiet.se/ale

FÖR ETT LIBERALT ALE!
�� Ett högprioriterat område är tidiga 
 förebyggande insatser för att stödja barn 
 och familjer som har problem.

�� Försörjningsstöd (socialbidrag) ska fi nnas som 
 ett sista skyddsnät för dem som inte kan 
 försörja sig på annat sätt. 

�� Det drogpolitiska programmet måste bli ett 
 levande dokument som används i det 
 dagliga arbetet. 

�� Målet med en liberal politik handlar om att 
 alla som kan arbeta skall ha ett arbete. 
 Det handlar också om att människor med 
 olika bakgrund skall kunna mötas och 
 påverka samhället.    

Rose-Marie Fihn Karin Bjelkholm

Tel 0303-74 10 30; 070-558 49 13 eller rose-marie.liberal@telia.com

Först och främst 
hoppas vi att som-
maren varit så god 

och trevlig som Du önskat 
Dig. Nu kommer det att 
vara ett starkt fokus på den 
samhällsutveckling Du och 
vi vill se de komman-de 
åren, såväl på riks-, region- 
och den lokala nivån. 

Valet handlar och 
jobben, tryggheten, skolan, 
rättvisan, solidariteten och 
framtidstro! 

I Ale skapar majoritets-
partierna jobb och utbild-
ning, trots regeringens 
stora brister i arbets-mark-
nadspolitiken. Vårt resul-
tat är att jobben blivit fler 
och kunskapen större via 
en aktiv kommunal arbets-
marknadspolitik som ger 
den enskilde framtidstro 
igen. På satsade 5 miljo-
ner kronor kommer minst 
en miljon kronor tillba-
ka i form av lägre utgifter. 
Och i höst kom-mer fler 
insatser på detta lyckosam-
ma tema. 

Tryggheten är viktig i 
livets alla olika skeden och 
den ska alltid vara efter 
behov. Pengarna ska aldrig 
få avgöra om Du får stöd 
och hjälp i utsatta situatio-
ner. Vi Alebor har visat att 
vi är solidariska och hjäl-
per mäniskor som har det 
svårare och detta är mycket 
positivt. 

Skolan kommer att få en 
mycket kraftig ökning av 
lärartätheten under man-
datperioden, vi vill att 
barnen och ungdomar-
na klarar godkända betyg 

i alla ämnen och goda pe-
dagoger ger dessa möjlig-
heter.

I en framtidskommun 
som Ale är bostadsbyggna-
tion och verksamhetsmark 
prioriterade frågor och i 
Kronogården i Älvängen 
byggplaneras för inflytt-
ning 2011/2012. Älvängen 
ska fortsätta att växa med 
förtätningar i de centra-
la delarna med bland annat 
trygghetsboende i mo-
derna former. Flera lokala 
byggintressenter skapar 
bostäder vid gamla fot-
bollsplanen, vilket är posi-
tivt för alla.

För utvecklingen av Ale 
Höjd i Nödinge med cirka 
350 bostäder har avtal träf-
fats med tre fö-retag Skan-
ska, Derome och Sverge-
huset att tillsammans med 
kommunen genomföra 
projek-tet, ett bostadspro-
jekt för framtiden. Också 
bostadsförtätningar i cen-
trala Nödinge ingår i pla-
neringen av Ale torgs vida-
reutvecklling.

Alla frågor är ju inte 
kommunala, men vikti-
ga för oss alla – sjukför-
säkringen har vi rödgröna 
partier lovat att rätta till så 
att den blir mänsklig och 
attraktiv för den som drab-
bas av sjukdom och ”stup-
stocken” ska bort. Det kan 
inte vara rimligt att can-
cersjuka ska bli försäk-
ringslösa.

Eva Eriksson (S)
Jarl Karlsson (S)

Elaine Björkman (S)
Rolf Gustvsson (S)

Politik är att vilja och våga välja
Barn- och ungdomsför-

valtningen har till kom-
munledningen redo-

visat ett mycket lyckat resul-
tat av (S), (V) och (MP)s mil-
jonsatsning på elever med inte 
godkända betyg. Mer än 40 
av ungdom-arna som delta-
git i utbildningssatsningen och 
på lovskolorna har nu godkän-
da betyg för höstens gymna-
sieutbildning. Det lyckade re-
sultatet gör att vi kommer att 
intensifiera arbetet så att alla 
ungdomar kan få godkända 
betyg i grundskolan. 

Projektet ”Lätt att göra rätt” 
som startas i hela kommunen 
i samband höstterminsstarten 

innebär att alla ska medverka 
till att skolskolket ska mini-
meras. Också detta bidra till 
att nästan alla elever kan gå 
igenom grundskolan med 
godkända betyg. Gymnasie-
skolan kräver fortsättningsvis 
god-kända betyg i de flesta 
ämnen för gymnasiestudier 
2011/2012.  

Majoritetspartierna (S), (V) 
och (MP) kommer att prio-
ritera skolan och dessa extra 
pengar ingår 

i den ordinarie skolbudge-
ten, så använd din röstsedel rätt 
i höstens val.

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Moderaterna och al-
liansen har för 
Sveriges räk-

ning tagit ansvar för ekono-
min under en mandatperi-
od. Sverige är nu bäst i klas-
sen och Europas finansmi-
nistrar vill gärna ta efter det 
som vi har åstadkommit. I 
Ale kommun stoppar dock 
vänstermajoriteten huvudet 
i sanden så snart de stöter på 
problem. Vart tog ansvaret 
vägen? Hör inte ansvar ihop 
med makt?

Under de senaste turerna 
kring bandyarenan hörde jag 
att man hade belagt tjänste-
männen med munkavle, allt 
för att dölja ett problem. I 
mina ögon är ansvar att lyfta 
fram problem i dagsljuset så 
att man kan lösa dem, inte 
gräva ner dem i sanden där 
det enda som händer är att 
de växer och blir större.

Vi vill axla ansvaret att 
föra Ale framåt. Vi tänker ta 
med oss spaden och gräva 
fram problemen för att lösa 
dem på riktigt. Vad Ale be-
höver är långsiktiga lösning-
ar som sparar på både per-
sonalens kraft och på eko-
nomin. Kommunen måste 
börja leverera kvalitet på de 
tjänster som vi erbjuder in-
vånarna oavsett om det är 
till unga eller gamla. Vi 
måste ha garantier till dem 
som betalar och använder 
servicen i kommunen. Ga-
rantierna kommer att driva 

kvaliteten framåt och ge oss 
en möjlighet att hitta det 
som inte fungerar.

Precis som att vi inom 
skolan vill införa betyg tidigt 
vill vi kunna bedöma övrig 
verksamhet i kommunen. 
Inte för att hänga ut någon 
som underpresterar utan för 
att kunna lägga tid och re-
surser där det behövs som 
mest. Inom skolan kommer 
vi säkert att upptäcka lärare 
som inte når ut med sin un-
dervisning och kanske be-
höver hjälp med att an-
passa sin pedagogik och 
inom den övriga verksam-
heten kommer vi säkert att 
finna chefer som är otyd-
liga eller svaga i sitt ledar-
skap och därför behöver vi-
dareutveckling eller kanske 
en coach.

Vi står redo att ta ansvar 
för hela verksamheten. Vi 
vill se hela kommunen och 
göra den till en bättre plats 
för invånarna, en bättre ar-
betsgivare för de som jobbar 
här och framför allt vill vi 
skapa en skola att vara stolta 
över.

Om du som vi tycker 
att 16 års väntan på något 
bättre har kommit till en 
punkt där vi inte kan vänta 
längre - rösta den 19:e sep-
tember för förnyelse, för-
ändring och förbättring av 
vår kommun.

Mikael Berglund (M)

Miljonsatsning – flera ungdomar 
med godkända betyg!

När vi ser tillbaka på 
årets föreningsakti-
viteter så kommer vi 

ofta tillbaka till hur bra sam-
verkan mellan föreningar, 
kommunen och företag kan ge 
mervärde för fler – så var det 
när Alebacken skapades och 
utvecklades. 

Klubben uppvaktade kom-
munen med idéer och möjlig-
heter till utveckling av skid-
backen via egeninsatser och 
bidrag/lån. Kommunen var 
med på noterna från början 
och tillsammans med fören-
ingslivet, markägare och väg-
byggnadsföretaget PEAB ska-
pades ett vinna-vinna koncept. 

Klubben fick såväl bidrag 
som lån av Ale kommun för att 
skapa en attraktiv skidanlägg-

ning och kommunfullmäktige 
ställde sig bakom förslaget till 
finansieringslösning. 

Med samverkan, stort enga-
gemang och en smula tur har 
Alebacken blivit hela Göte-
borgsRegio-nens stora skidan-
läggning. Naturligtvis har den 
snörika vintern bidragit till att 
över 16 000 besökt skidbacken. 
Föreningslivet i Ale kan och 
vill fortsätta att utvecklas, detta 
ger oss Alebor ett mer-värde.

Vi som vill fortsätta att 
stödja och utveckla föreningsli-
vet använder de rätta valsedlar-
na i höstens val!

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Eje Engstrand (S)
Ordförande i Barn- 

och ungdomsnämnden

Alebacken SK – bra föreningsverksamhet

Miljontals barn går inte 
i skolan på grund av krig.
Det går att förändra!
Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3 
eller sms:a BARN till 72 900 så 
bidrar du med 50 kronor.


