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JACKDAGAR Höstjackor

Två år kvar till valet
Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Moderaterna Centerpartiet Kristdemokraterna Folkpartiet Aledemokraterna Sverigedemokraterna

Vad är ni mest
nöjda med under 
mandatperiodens

två första år?

Vad är ni inte
nöjda med?

Vad blir
viktigast de

två kommande
åren?

Vilken blir
den dominerande 
valfrågan 2014?

Att vi har lyckats öppna 
Ale Arena igen för all-

mänheten efter att Alli-
ansen stängde den. Att 
våra förslag om förbätt-
rade regelverk i försko-
lan har blivit verklighet.

Att det händer så lite, 
framför allt när det gäller 

näringslivsfrågorna.

Att Alliansen gör verk-
lighet av sina vallöften 
så att aleborna får veta 
om man menade allvar 
med vad man lovade. 

Hittills har man genom-
fört en av 18 punkter.

Arbetslösheten
och skolan.

Hur vi ska organise-
ra vår välfärd? Anting-
en genom företag med 
vinstintresse eller en 

organisation som styrs 
demokratiskt valda och 

med fokus på att ut-
veckla verksamheten... 
Vi föredrar det sista.

Vi tror att det
kommer att bli skolan 
och skolans resurser. 

Igen. Jag hoppas
att samtliga partier 
har lärt läxan och 
sätter sig in mer i 

pedagogiska frågor.

Skolan och jobben. Skolan och jobben. Skolan och jobben.

Utbildning och 
jobben. En viktig 
förutsättning för 

en bättre framtid är 
en bättre skola. 

Det kräver nya läro-
planer, nya betyg, 
ny gymnasieskola, 
ny lärarutbildning 

- bland annat. 

Jobben och skolan.

Att föra ut vårt 
partis politik som 

bland annat 
innefattar bättre 
skola, vård och 

omsorg. Dessutom
arbeta för en 
ansvarsfull 

invandringspolitik.

Skolan måste utveck-
las och bli bättre, dels 
genom fler pedagoger 

och genom att vi börjar 
renovera våra gamla 
skolor. Stabilisera Ale 

kommun och återta att 
Ale är en bra arbets-

plats.

För oss i Miljöpartiet 
ligger fokus på att 

fortsätta att granska 
kommunens klimat-

arbete. Det är mänsklig-
hetens viktigaste 

utmaning. Där måste 
Ale vara med och ta 

ansvar.

Förbättra
näringslivsklimatet.

Maten som serveras
i skolan, förskolan och 
inom äldreomsorgen. 

Det är viktigt för 
hälsan och miljön.

Barn och
ungdomars möjligheter

uppmärksammas.

Att börja genomföra
Vision Ale 2025.

Ale – Lätt att leva!

Fortsatt förenkling
av bygglovs- och 

etableringsreglerna 
för att Ale skall 

kunna utvecklas!

Vår viktigaste upp-
gift är, att i den nya 
översiktsplanen få 

bort vindbruksplanen 
i sin helhet. Att med 
de få mandat vi har 
arbeta för Ale kom-

muns bästa.

Införandet av LOVen
då den bara medför
extrakostnader och
ingen kvalitsökning.

Hur majoriteten jobbar 
med kommunens 

klimatarbete, eftersom 
att arbetet är obefint-
ligt. När våra grann-

kommuner profilerar sig 
i miljö- och klimat-
frågor låtsas Ale 

kommun att växthusef-
fekten inte existerar. 

Kan göra mer för 
att tillåta alternativa 

driftsformer.

Vi är inte nöjda 
med personaltätheten 

inom förskolan.

Tar längre tid att 
få skolan så bra 

som vi vill.

Synd att vi inte har 
kommit längre med 
näringslivsklimatet.

Beslutet om 
Vindbruksplanen var 
ogenomtänkt, en hel 

bygd drabbas.

Vi är inte nöjda med 
att Ale kommun har 

antagit en vindbruks-
plan som kommer att 

förstöra många av 
våra invånares livs-
kvalitet. Dessutom 
förstörs stora delar 

av vår fina natur.

Antagandet av ILOs kärn-
konventioner i upphand-
lingspolicyn, vilket inne-

bär förbud mot barn-
arbete och brott mot de 
mänskliga fri- och rättig-
heterna, samt brott mot 
de fackliga fri och rättig-

heterna.

Måste ge majoriteten 
beröm för att de för-
söker att samarbe-

ta med oppositionen 
om viktiga frågor. Man 
satsade också på unga 
och relativt oprövade 
kort som nämndord-
förande. Det har varit 

positivt.

Resultaten i skolan
har förbättrats.

Att valfrihet enligt LOV 
införs i Ale under 2012.

Vårdnadsbidraget.

Våra satsningar på 
utbildning. Revideringen 

av funktionshinder-
politisk plan. Ale ska 

vara en tillgänglig 
kommun. Översynen av 
reglementen för färd-

tjänst och riksfärd-
tjänst. 

Hanteringen av detalj-
planer och bygglovs-

givning har förenklats 
och snabbats upp, 

speciellt för byggnatio-
nen på landsbygden för 
ökad byggnation i Ale! 

Projektet Säkra 
Ridvägar genomförs nu 

för fullt!

Vi är mest nöjda med 
att vi med vår våg-

mästarroll, drev 
igenom en återstart 

av Ale Arena. Den har 
efter det varit till stor 

glädje för Aleborna 
och framförallt Ales 

ungdomar.


