
NÖDINGE. Den rödgröna 
majoriteten lovar kraft-
fulla insatser i skolan 
och på arbetsmarkna-
den.

Men för att löftet ska 
hållas krävs också en 
rödgrön regering.

– Vi vill visa aleborna 
vilka positiva effek-
ter ett maktskifte på 
riksnivå får för vår 
kommun, försvarar Jarl 
Karlsson (S) budget-
strategin.

Motståndarna reagerade 
starkt på majoritetens till-
tag att fördela 30 Mkr mer i 
budgeten för 2011 och 2012. 
Pengarna är nämligen fiktiva 
och bara ett löfte som Mona 
Sahlin (S) kan infria vid en 
valseger. Så vad händer om 
regeringen Reinfeldt (M) 
sitter kvar vid makten?

– Då tar vi om vår budet 
i november, men fram till 
dess tänker vi göra allt för att 
vinna valet lokalt och i riket. 
Genom att fördela de ökade 
anslagen som en rödgrön re-
gering har lovat kommuner-
na kan aleborna se fördelar-
na, menar Karlsson.

Tre punkter pekas ut som 
särskilt viktiga de kommande 
åren; Jobb och tillväxt, Barn 
och ungdomars livsvillkor 
samt Samhällsbyggande.

– Vi tänker fortsätta vårt 
aktiva engagemang i arbets-
marknadspolitiken som inne-

bär att du ska få sysselsättning 
direkt. Utanförskapet är ett 
stort hot mot vårt samhälle 
och vi vägrar acceptera reger-
ings krav på att du måste vara 
arbetslös i 90 dagar innan du 
får hjälp, berättar Karlsson.

Satsningen på sommar-
jobb för alla intensifieras 
nästa år.

– I år skapade vi nära 500 
sommarjobb för våra ungdo-
mar 16-18 år gamla – nästa 
år lovar vi alla som vill ett 
sommarjobb. Vi köper just 
nu en del mark för att kunna 
skapa framtida industriområ-
den längs E45, redogör Jarl 
Karlsson.

1100 sommarjobb
För att kunna erbjuda alla 
ungdomar i målgruppen 
sommarjobb behövs 1100 
jobb.

– Det klarar vi självklart 
inte ensamma, utan kom-
munen måste ha hjälp av nä-
ringslivet. Samverkar vi tror 
jag att vi kan sysselsätta alla 
på ett positivt sätt.

Ungdomsbostäder är 
också ett angeläget ämne för 
de rödgröna.

– Vi planerar ett större se-
minarium med ledande ex-
ploatörer i samband med 
Alemässan 2011. Där tänker 
vi oss att vårt nya ungdoms-
råd ska ha en viktig funktion, 
säger Karlsson.

Ungdomar i Ale kan också 
glädja sig åt en fortsatt sats-

ning på subventionerade bus-
skort.

– Det gäller även pensio-
närerna, men för ungdomar-
nas del tänker vi pröva att få 
kortet giltigt även sommar-
tid. Det är ju faktiskt än vik-
tigare att de kan röra på sig 
när de är lediga, säger Göran 
Karlsson (V).

Den stora satsningen i 
årets rödgröna budget är 
skola och barnomsorg.

– Vi är överens om en 
kraftsamling på skolan, vilket 
betyder 30-35 nya lärare. Alla 
våra elever i årskurs ett till tre 
får en egen dator i höst, säger 
Karlsson och Peter Rosen-
gren (MP) hänger på:

– Lärartätheten är idag 
7,6 per 100 elever och den 
kommer att öka till nio. 
Under mandatperioden ska vi 
nå kunskapsmålen och vi ska 
ha en trygg skola. Utbyggna-
den av barnomsorgen följer vi 
också noga.

I investeringsbudgeten 
återfinns en intressant sats-
ning om en friidrottsanlägg-
ning.

– Under fem år finns 5,1 
Mkr avsatta och vårt huvud-
spår är att utreda möjligheten 
att bygga en friidrottsanlägg-
ning runt Jennylunds IP. Vi 
har en grundidé om att göra 
detta område till kommunens 
evenemangscentrum med Ale 
Arena, ridklubben och Jen-
nylunds IP som ett nav i detta, 
berättar Göran Karlsson.

Med framtida pendeltåg 
förespråkar de rödgröna en 
fortsatt satsning på fler bo-
städer centralt.

– Vi samtalar med många 

exploatörer, men vi har också 
lärt oss att ställa krav på ener-
gismarta hus. Det har vi fått 
mycket lovord om, avslutar 
Jarl Karlsson.

NÖDINGE. Ett medbor-
garkontrakt ska garan-
tera aleborna att givna 
löften hålls.

Alliansen pekar ut 
skolan och äldreomsor-
gen som två priorite-
rade områden.

– Vi har bara budge-
terat pengar som idag 
verkligen finns, men 
kan ändå lova storsats-
ningar, säger Mikael 
Berglund, moderater-
nas listetta.

I kampen om att satsa mest 
på skolan valde den rödgröna 
majoriteten att även budge-
tera med pengar som Mona 
Sahlin (S) har lovat kommu-
nerna om hon kommer till 
makten. Det har retat upp 
alliansen.

– Det är oseriöst, de utgår 
från ett faktum som inte är 
sant idag och troligtvis inte 
heller efter den 19 septem-
ber. Hur har de tänkt genom-
föra sina satsningar om Mona 
inte vinner? Budgeten är ju 
helt orealistisk när de förde-
lar 12 respektive 18 miljoner 
som inte existerar, dundrar 
Mikael Berglund.

Alliansen visar upp en sats-
ning på skolan med 10 extra 
miljoner och 5 nya miljoner 
till förskolan.

–Vi slår fast att barngrup-
per över 18 barn i förskolan 
inte får finnas och när det 
gäller yngregrupper är det 
max 12 barn som gäller, säger 
Jan Skog (M).

Utvecklingen i skolan ska 
främst handla om tidiga in-
satser.

– Barnen ska ha rätt till 
specialpedagoger och de ska 
få hjälpen i tid, understryker 
Rose-Marie Fihn (FP).

En bättre kvalité i skolan 
kommer att ge besparingar 
på sikt.

– Ja, det individuella pro-

grammet som är störst i Ale 
gymnasium idag kommer 
inte att behövas, säger Mikael 
Berglund.

Sune Rydén (KD) tycker 
att idén med "kommunala 
friskolor" är intressant.

– Vi har duktiga pedago-
giska ledare i kommunen, ge 
dem friheten att utforma och 
ta ansvar för sin skola.

Nya ungdomsgårdar
Även utanför skolan ska ung-
domarna få det bättre.

– Vi vill öppna minst tre 
nya ungdomsgårdar under 
mandatperioden och de ska 
dessutom vara tillgängliga 
när de behövs som bäst, det 
vill säga under fredag- och 
lördagkvällar, säger Boel 
Holgersson (C) bestämt.

Äldreomsorgen som är al-
liansens nästa nyckelområ-
de handlar mest om att för-
verkliga ett nytt centralt be-
läget äldreboende i Älvängen, 
liksom i Nödinge.

– Här tycker vi att ma-
joriteten har svävat länge 
nog. Det måste hända något 
nu. På just det här området 
tycker jag att maten också är 
en viktig fråga. Vi vill gärna se 
att de boende får vara delakti-
ga i matlagningen så länge det 
är möjligt, menar Boel Hol-
gersson och Rose-Marie Fihn 
fyller i:

– Vi är oroliga för att de 
rödgröna tänker satsa på 
att bygga om Vikadamm i 
ÄLvängen. Det vore kata-
strofalt. Det är allt annat 
än centralt och behövs för 
övrigt för vård i livets slut-
skede. Dessutom är det trångt 
på våra hem idag, att skicka 
personer i behov av vård till 
Alingsås är inget som vi stäl-
ler upp på.

På presskonferensen pre-
senterades ett medborgar-
kontrakt om 18 punkter som 
alliansen vill avtala med ale-
borna.
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Skolan i centrum i strategisk plan

Öppet  
Onsdag  12-16 Fackliga s-företrädare
Onsdag 16-19 S-politiker
Torsdag 11-13 S-seniorer 
Fredag 12-16 Fackliga s-företrädare
Fredag 16-19 S-politiker
Lördag 10-13 S-politiker

Du kan också vända dig till vår exp. tel: 0303-74 21 13

Vill du veta mer 
om vår politik?

- Kom till Valstugan på Ale torg.

Peter Rosengren (MP), Jarl Karlsson (S) och Göran Karlsson (V) höll presskonferens.

Vill ge aleborna ett medborgarkontrakt
Alliansen tänker hålla vad de lovar:

Alliansens strateger. Från vänster: Jan Skog (M), Sune 
Rydén (KD), Boel Holgersson (C). Sittande: Rose-Marie Fihn 
(FP) och Mikael Berglund (M).
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