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Folkpartiet liberalerna 
och jag lovar att agera 
för att våra äldre män-

niskor ska ha möjlighet att 
komma ut varje dag, rättig-
het att dagligen välja maträtt 
och att bo tillsammans med 
sin livskamrat så länge man 
själv önskar det!
Det är sorgligt att det finns 
äldre människor som inte 
får den hjälp de behöver för 
att komma ut i friska luften 
dagligen.
Vi väljer att leva tillsammans 

av kärlek för att göra livet 
bättre och glädjen större. Då 
ska inte stelbenta bedöm-
ningar inom äldrevård och 
omsorg kunna skilja oss åt. 
Det är vi själva som ska be-
stämma om vi vill leva till-
sammans eller inte. Därför 
lämnade jag den 8 juni 2010 
in en motion om en parbo-

endegaranti till Ale Kom-
munfullmäktige. 
Vi har inte tid att vänta på 
dessa förbättringar för våra 
äldre. Folkpartiet liberalerna 
föreslår att kommunerna ska 
vara skyldiga att garantera 
detta redan 1 januari 2011
Folkpartiet arbetar för att 
äldre människor ska kunna 

göra ett extra avdrag för 
hushållsnära tjänster där 
skattereduktionen ska öka 
från 50 till 75 procent för 
äldre över 80 år och dess-
utom för barnfamiljer med 
barn upp till åtta år. 
Genom en större skattere-
duktion för äldre kan fler 
äldre få möjlighet att köpa 

hjälp i hemmet och fler 
jobb kan skapas i en växan-
de bransch. 
Folkpartiet liberalerna och 
jag vill ha nya, centralt pla-
cerade äldreboenden i 
Älvängen och Nödinge NU!
Folkpartiet och jag arbetar 
för förbättrad och billigare 
färdtjänst och sjukresor samt 

förbättrad yttre hemtjänst.
En röst på Folkpartiet och 
ett kryss på mig betyder att 
Du möts med respekt och 
värme i ett mer demokra-
tiskt och vänligare Ale och 
Sverige.

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet liberalerna Ale

Folkpartiet och jag lovar!

Den bästa skolan för varje barn
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I möjligheternas Ale är det självklart att alla barn kan och ska 
nå skolans mål. Skolan ska arbeta tillsammans med familjen 
och erbjuda särskilt stöd till dem som behöver. Elevernas 
bakgrund får aldrig förutbestämma deras möjligheter att 
lyckas i skolan. Därför fokuserar vi på att följa upp och 
utvärdera för att utveckla verksamheten.

Kraftsamling skolan
• Öka lärartätheten till 9 lärare per 
 100 elever (30-35 nya lärartjänster).

• Datorer till alla lågstadieelever
 (1100 datorer)

www.socialdemokraterna.se/ale

Förra veckan presente-
rade vi inom alliansen 
vår budget. Med den 

visar vi att vi vill ta ansvar 
för vår kommun. Budge-
ten är baserad på pengar 
som i dag faktiskt finns och 
inte som vänstermajorite-
tens budget där man använt 
monopolpengar när kom-
munens egna inte räckte till. 
Naturligtvis är det lätt att få 
till en budget om man kan 
stoppa in 20 miljoner ex-
trakronor som eventuellt 
skulle kunna komma, men 
hur agerar man när de peng-
arna inte kommer? Om jag 
köper en trisslott så firar jag 
knappast vinsten innan jag 
har skrapat lotten, men den 
synen verkar inte delas av 
det rödgröna gänget.  

Jag gissar att vänsterma-

joriteten kommer att tving-
as fortsätta med sina osthy-
velsbesparingar och ändå få 
en budget som inte går ihop 
i slutändan. För det kan väl 
inte vara så att man planerar 
att ta bort de 20 miljonerna 
i november då budgeten ska 
fastställas? 

Vi har valt en annan väg 
som jag är stolt över och 
kan stå för. Vi har gjort 
en budget där vi inte ens 
har behövt använda alla de 
pengar som faktiskt finns 
på riktigt. Vi har därför en 
påse pengar över som kan 
komma till användning då 
vi renoverar Ale. Alla som 
har renoverat något vet att 
det dyker upp oförutsed-
da kostnader till exempel att 
då man lättar på fasaden kan 
man hitta ruttna brädor som 

behöver bytas. Med hjälp av 
de icke budgeterade peng-
arna kan vi hantera detta 
utan att behöva ta till halv-
dana nödlösningar. Vi vet att 
vi kommer att behöva göra 
riktade insatser i skolan och 
inom äldreomsorgen, både 
engångsinsatser och kon-
tinuerliga insatser. Detta 
kan vi göra utan att försät-
ta andra verksamheter i svå-
righeter. 

Vi vill ha riktiga resul-
tat i skolan så vi satsar rik-
tiga pengar. Vi kommer att 
lyfta på alla stenar, vända 
och vrida på alla bitar tills 
vi har fått en av Sveriges 
bästa skolor. Vi tror inte att 
vi kan och vet allt bäst utan 
vi kommer att ta expert-
hjälp. Vi kommer rådfråga 
framgångskommuner och be 

Ahlafors fria skola om råd. 
Det finns inget verktyg som 
inte ska provas i vår målsätt-
ning att återuppbygga den 
raserade skolan. Det finns 
inga prestigeområden eller 
ömma tår i vår strävan mot 
en bra och trygg skola.
I vårt förslag till strategisk 
plan för Ale har vi ett med-
borgarkontrakt. Det är ett 
antal punkter som vi lovar 
att genomföra om vi får an-
svaret efter valet. Punkter-
na är konkreta och kommer 
bockas av under mandatpe-
rioden. Vi ska självklart göra 
mer än det som står i kon-
traktet, men vi tror på att 
man ska stå för sina löften 
och genomföra dem. 
På samma sätt som vi agerar 
i valrörelsen vill vi hantera 
kommunen om vi får kom-
muninvånarnas förtroen-

de den 19:e september. Den 
observante kan se att vi inte 
vid något enda tillfälle har 
gått till personangrepp och 
så kommer vi att fortsätta. 
Skälet är enkelt -  vi har en 
egen intressant och ansvars-
full politik som vi vill berät-
ta om. Det som vänsterma-
joriteten och LO ägnar sig 
åt i media påvisar bara deras 
brist på framtidsvisioner.
Jag har valt väg för fram-
tiden. Det är en väg som 
leder till förnyelse, föränd-
ring och 
förbätt-
ring. Nu 
lyfter vi 
Ale!

Mikael Berglund (M)

"Vi använder inga monopolpengar"
Mikael Berglund (M):


