
PARTI

På vilket sätt anser 
partiet att pensio-
närerna i Ale ska 
medverka i planering 
och utformning av 
det nya äldreboendet 
i Älvängen?

Bokbussen drogs in. 
Tre förskolor blev 
utan bibliotek. Hur 
vill ni kompensera 
dessa förskolor? 

Kan ni lova att inget 
fi lialbibliotek läggs 
ner under nästa 
mandatperiod?

Vad kommer ni att 
göra för att öka för-
ståelsen och kunska-
pen om personer med 
funktionsnedsättning 
i den kommunala 
verksamheten?

Vad gör ert parti 
för att fortsätta 
öka tillgängligheten 
för personer med 
funktionsnedsättning 
i kommunen inom 
ramen för 
FN-konventionen?

Varför skall personer 
med funktionsned-
sättning rösta på ert 
parti?

Positivt. Vårdcen-
tralen i Älvängen 
anser vi bör fl yttas 
centralt.

Huruvida Älväng-
ens vårdcentral 
bör fl yttas och 
integreras med ett 
nytt äldreboende 
i Älvängen kan vi 
inte ha så mycket 
åsikter om, som 
kommunalt parti. 

Det vore bra. 
Likadant anser vi 
om vårdcentralen 
i Nödinge. Vi kan 
inte förstå varför 
vårdcentralerna 
har hamnat i dessa 
ytterkanter av sam-
hällena. 

Det vore posi-
tivt om det fi nns 
möjlighet Det kan 
innebära att det 
måste byggas hö-
gre hus än vad som 
är vanligt i Älv. 
Även lokaler för 
sjukgymnastik. 

Hänvisar till Ale 
kommuns strate-
giska plan. Tyvärr 
hittar vi inga 
besked i den.

Om M får för-
troendet att leda 
Ale den 19 sept. 
kommer genast 
stora förändringar 
i kvalitet och 
tillgänglighet att 
genomföras.

Vi skall återinföra 
bokbussen till de 
förskolor som bli-
vit diskriminerade.

Hänvisar till Ale 
kommuns strate-
giska plan. Tyvärr 
hittar vi inga 
besked i den.

Vårt mål är att 
bokbussen åter-
kommer. Det är en 
bra och uppskattad 
service.

Fp röstade nej till 
indragen bokbuss. 
Borde återinföras 
även för allmän-
heten.

Vi vill ha bokbuss 
och tillgänglig för 
förskolan i minst 
samma omfattning 
som tidigare.

Miljöpartiet vill 
stärka bibliotekens 
roll i Ale och ut-
nyttja de möjlighe-
ter verksamheten 
erbjuder som en 
del i arbetet för 
en hållbar framtid 
i Ale.

Vi anser att bra 
program för 
Funktionshindrade 
som vi utarbetat 
tillsammans med 
brukarorganisatio-
nerna är viktiga.

Utbildning, infor-
mation kan läggas 
ut på intranätet 
och handikapps-
organisationer kan 
bjudas in för att 
hålla informatio-
ner om vad man 
bör tänka på.

Vi påpekar 
ständigt – i alla 
sammanhang - hur 
viktigt det är att 
försöka sätta sig in 
i alla människors 
situation.

Centerpartiet ser 
det som viktigt 
att personer med 
funktionsnedsätt-
ning ska fi nnas 
som arbetskamra-
ter och som gran-
nar och vänner ute 
i samhället.

Miljöpartiet vill i 
vårt valmanifest 
utöka utbildnings-
insatserna för 
mångfald och den 
här gången lägga 
extra fokus på 
diskriminerings-
grunden.

Vi ser det som 
självklart att 
planering och 
utformning av det 
nya äldreboendet i 
Älvängen och i Nö-
dinge) sker i stark 
samverkan med 
pensionärerna.

V anser att det 
är de inblandade 
själva, dvs de äldre, 
som ska bestämma 
när det gäller 
planering och 
utformning av nya 
äldreboenden.  

Då det är de, som 
har uppnått pen-
sionsåldern, som 
först kommer att 
nyttja äldreboen-
det anser vi att det 
är en självklarhet 
att de ska vara med 
i planeringen.

Det är viktigt att 
stämma av vid nå-
gon form av öppet 
möte där alla som 
är intresserade kan 
delta och framföra 
sin åsikt.

För pensionärsorganisationerna SPF, PRO 
och RPG i Ale kommun: Bengt Englund, 
Hans Hellman, Ritva Jansson, Harry 
Fischer, Daniel Höglund, Hans Åström.

Surte-Bohus Biblioteks- och Kulturför-
ening och Bibliotekets vänner i norra Ale 
har kondenserat svaren från de parti som 
haft vänligheten att refl ektera över utsända 
frågor.

Hänvisar till Ale 
kommuns strate-
giska plan. Tyvärr 
hittar vi inga 
besked i den.

Vi undersöker 
möjligheten att 
öka öppethållan-
det.

Det blir inte tal 
om att lägga ned 
några fi lialer.

Hänvisar till Ale 
kommuns strate-
giska plan. Tyvärr 
hittar vi inga 
besked i den.

Inga planer på att 
stänga fi lialbib-
liotek.

Ingen stängning av 
fi lialbiblioteken. 
Vi vill utveckla 
kommunens bib-
liotek och stödja 
privata biblioteks-
föreningar.

Vår absoluta ambi-
tion är att fi lialerna 
skall behållas.

Miljöpartiet vill 
stärka bibliotekens 
roll i Ale och ut-
nyttja de möjlighe-
ter verksamheten 
erbjuder som en 
del i arbetet för 
en hållbar framtid 
i Ale.

Verka för att målen 
i den Handlings-
politiska planen för 
funktionshindrade 
genomförs så att 
full tillgänglighet 
uppnås.

Handikappoliti-
ken syftar till att 
skapa ett likvärdigt 
medborgarskap 
även för funktions-
hindrade. Lag-
stifta att bristande 
tillgänglighet är 
diskriminering.

Vi är det parti som 
alltid i alla forum 
driver frågor för 
att förbättra livet 
för funktionshin-
drade människor. 

Centerpartiet står 
bakom de insatser 
som görs när det 
gäller att öka den 
fysiska tillgäng-
ligheten i kom-
munen.

Självklart handlar 
tillgänglighetsfrå-
gan om konkreta 
åtgärder för att 
alla människor ska 
kunna leva och ut-
vecklas på samma 
villkor. 

Vi anser att alla 
har sin självklara 
rätt till ett aktivt 
liv. Därför ska ett 
handikappsper-
spektiv genomsyra 
politiken på alla 
nivåer.

Kristdemokratisk 
politik är förank-
rad i den synen 
som både tillmä-
ter människan 
okränkbart värde 
och erkänner att 
alla människor är 
olika.

Folkpartiet vill ha 
valfrihet. Makten 
skall fl yttas från 
politikerna till 
de funktionshin-
drade. Inrätta en 
funktionshinder-
ombudsman. Sänk 
färdtjänsttaxan. 

De ska rösta på 
Centerpartiet av 
samma skäl som 
alla andra, att det 
är ett parti som 
tror på varje män-
niskas inre kraft 
och förmåga att ta 
ansvar för sitt liv.

Vi tror att mång-
fald berikar och 
ifrågasätter därför 
det traditionella 
normtänkandet 
som begränsar 
individers möjlig-
heter att verka i 
samhället.

Dessa frågor är ställda av Ale DHR till samtliga partier i Ale. Vilka 
som har valt att svara ser ni här. Socialdemokraterna skickade sitt 
svar till redaktionen och fi nns därför redovisat här.

Vad anser ni om att 
fl ytta Älvängens 
vårdcentral till 
centrum nära ett 
ev äldreboende?

Organisationerna har skickat frågorna 
per post och svaren som redovisas är 
de som kommit tillbaka. Huruvida post-
gången har fungerat och adresser varit 
korrekta förtäljer inte historien...


