
Och tack för möjlig-
heten att skriva om 
våra framtidsför-

slag. S-kongressen arbetade 
fram förslag på bland annat 
jobb och skola. Först och 
främst vill jag gärna återge 
delar av ett mail som kom 
innan kongressen började. 
Det är skrivet av en tjej som 
känner sig som en utbytbar 
produkt. Hon ber oss se över 
regler för bemanningsfö-
retagen och reglerna kring 
arbetsgivaravgifterna för 
äldre och yngre. Hon skriver 
”jag vill inte ha en sysselsätt-
ning som jag vet är tillfällig 
och kommer att ta slut så fort 
jag är färdigutnyttjad, jag vill 
inte vara den tjejen längre. 
Jag vill vara tjejen som når ett 
mål som växer med uppgiften 
och som har ett värde”. 

Jag hade egentligen velat 
ha en reaktion från Mode-
raterna i lokaltidningen på 
S-Kongressen. 

Janne: Du tar upp jät-
teviktiga saker såsom före-
tagsamheten, skolan och 
jobb, men du verkar enbart i 
ett lokalt parti. Du har vänt 
frågorna ryggen och befinner 
dig på läktaren. Socialdemo-
kraterna vill se en skyndsam 
översyn av Plan- och bygg-
lagen. Vi tycker inte att den 

har levererat. Processen från 
förfrågan till beslut måste gå 
fortare. Jag fortsätter driva 
den frågan i din frånvaro. 
Många av de viktiga frågor du 
tar upp hanterar våra partier 
också på riksnivå. Därför hade 
jag sett fram emot en reaktion 
från Moderaterna så att vi på 
allvar kunde börja diskutera 
lösningar.

Framtidskontrakt
Sverige idag har en lustig 
politisk dagordning. Det 
kommer ingenting från reger-
ingen för att lösa bekymmer. 
När Socialdemokraterna tar 
fram ett framtidskontrakt 
med åtskilliga punkter då ifrå-
gasätter du det, samtidigt som 
regeringen har tystnat och 
tröttnat. Vi har högst ung-
domsarbetslöshet i Norden, 
bland de högsta i europa och 
du fortsätter att prisa lägre 
arbetsgivaravgift. Den kostar 
miljarder årligen. Nu testar 
vi annat inom vårt förslag att 
ingen ungdom ska behöva gå 
sysslolös mer än 90 dagar. 

Janne: Vet du om att dina 
allianskollegor på riksnivå 
har ställt in utskottsmöten 
som hanterar arbetsmarknad 
enbart på grund av att det 
saknas förslag att diskutera. 

157 000 unga 
under 24 år 
var i februari 
arbetslösa 
enligt 
SCB, 427 
000 männ-
iskor i Sve-

rige är idag arbetslösa och 
utskottet ställer in möten för 
att det inte finns förslag att 
diskutera. Jag skäms inför 
detta, Janne. Det måste väl 
ändå finnas förslag?

Den socialdemokratiska 
kongressen slog fast att full 
sysselsättning är vår övergri-
pande prioritering. Skapan-
det av fler jobb och aktiva 
insatser mot arbetslösheten 
går före allt annat. Jag blev 
glad när kongressen slog fast 
att senast 2020 ska vi ha lägst 
arbetslöshet i Europa. Ännu 
gladare blev jag när Stefan 
Löfvén meddelade att SSU,s 
och LO,s krav på 90 dagar 
för ungdomar ska gälla. Det 
innebär att ingen ungdom 
ska behöva gå sysslolös mer 
än 90 dagar. Som jag sa på 
kongressen så är en satsning 
på ungdomsarbetslösheten 
också en drogförebyggande 
satsning. Det är inte klokt att 
det inte görs mer så att våra 
ungdomar får jobb!

Mer tid för elever
Skolan ska rustas upp. Elever 
ska inte ha mer tid med lärare 
och föräldrar för att höra att 
de misslyckats. Elever ska ha 
mer tid med läraren för att 
lyckas! Sverige och Ale ska 
konkurrera med kunskap och 
kompetens. Investeringar i 
skolan med mindre klasser 
är ett kongressbeslut. En 
gymnasieutbildning ska vara 
den självklara grunden för 
alla. Rekryteringsgapet ska 
stängas. Det finns arbetsgi-

vare som trots den skyhöga 
arbetslösheten inte hittar 
rätt utbildad arbetskraft, så 
kallat rekryteringsgap. Det 
ska stängas. Företag måste få 
tag i rätt arbetskraft. Reger-
ingen har dragit ner på både 
komvux och högskoleplatser, 
så gott som unikt i Europa. 
Såna dumheter ska Sverige 
inte pyssla med.

Janne: Kongressen var 
tydlig när det gäller vinster 
i välfärd. Miljoner och åter 
miljoner av skattepengar ska 
inte forslas ur landet. Kon-
gressens beslut är: Vinster 
ska avsevärt begränsas och 
ett regelverk som bestämmer 
kvalitet och bemanning ska 
tas fram, men låt mig vara 
tydlig i min politiska uppfatt-
ning gentemot framtida nya 
lösningar och företagsamhet. 
Vi som kommun har inte 
alltid bäst svar. Det är en 
liten klick som snor våra skat-
tepengar och de ska inte ha i 
Ale att göra. Däremot finns 
det åtskilliga företagare som 
har andra svar på framtida 
bekymmer, lösningar som vi 
ska använda oss av gemen-
samt och dra nytta av varan-
dra. Personligen kan jag inte 
se ett benhårt vinstförbud! 

Janne: Vet du vad allt 
egentligen handlar om i 
dagens kalla Sverige?

Det ska jag säga dig. När 
du kikar ut på Göteborgsvä-
gen i Älvängen från ditt föns-
ter ska du tänka ”Egoism”. 
Det är roten till allt ont, det 
är min fiende nummer ett. 
Egoismen fortsätter att sänka 

skatter, egoismen tar inte 
ansvar för lite svagare barn 
i skolan, egoismen skiter i 
klimatutmaningar. Egoismen 
har fått fäste i vårt land och 
den skiten vill jag ha bort. 
Janne: varken du eller jag har 
en aning om vart Ale och Sve-
rige är på väg. När jag läser 
i tidningen att ”ambulansen 
kom inte”, eller ”cancersjuk 
måste jobba” då blir jag jäv-
ligt rädd måste jag säga. Ska 
vi inte längre vara rädda om 
varandra?

Till sist: jag fick möj-
ligheten att tala inför kon-
gressombuden om vårt fina 
VAKNA i Ale och framhöll 
också att vi har Sveriges bästa 
drogförebyggare. Samtidigt 
sa jag att detta är meningslöst 
om vi inte kan sätta vettiga 

verktyg i händerna på honom. 
Därför ville jag att artikel 33 
i barnkonventionen skrivs 
in som ledstjärna i svensk 
drogpolitik. Artikel 33 säger 
”alla barn ska ha rätt att skyd-
das mot droger”. Det är en 
grundläggande uppfattning 
som kongressen ställde sig 
positiva till.

Ser fram emot att samar-
beta om ungdomarna i Ale 
och att ge 
dem den 
framtidstro 
som ett jobb 
innebär.

Tyrone Hansson (S) 
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ÖPPET MÖTE MED
ALE DEMENSFÖRENING

Tisdagen 23 april kl 19.00 
Aktivitetshuset i Älvängen, Carlmarks väg 4 

Helen Thulin, Folksam
föreläser om försäkringar

Välkomna

Då det fl era gånger 
på kort tid har varit 
fl ertalet artiklar om 

”läroplattans” intåg i bland 
annat förskolan, tycker jag 
att det är hög tid för debatt 
kring plattans påverkan på 
lärandet. Finns det verkligen 
bara positiva effekter av 
plattan? Upplever att många 
ser positivt på den och det 
kanske är helt riktigt? Finns 
det några som helst studier 
som styrker detta? Om inte, 
skall vi verkligen använda 
våra barn som testobjekt? 
Tänk dig ett barn som 
bygger med ”riktiga klos-
sar” jämfört med att bygga 
samma sak med klossar 
på en pekskärm. Fundera 
ett ögonblick över detta. 
Har alltid fått lära mig att 
lärande handlar om att 
använda så många sinnen 

som möjligt!
Tycker att barn måste 

få vara barn, en stor del av 
barndomen handlar väl om 
att uppleva och upptäcka 
världen med så många 
sinnen som möjligt. Många 
av oss vuxna verkar ha 
”köpt” denna produkt utan 
något som helst ifrågasät-
tande. Borde vi inte tänka 
ett steg längre för våra barns 
skull? Skattemedel avsedda 
för skola och barnomsorg, 
skall det verkligen användas 
till marknadsföring?

Vill även tydligt påpeka 
att jag är positiv till utveck-
ling och har själv ett stort 
teknikintresse. Men tekni-
ken skall användas på rätt 
sätt. Man skall inte ha för 
bråttom om man inte är 
säker på vägen.

Teknikintresserad

Bör (för)skolan vara 
ett experiment?

– det självklara valet!
Bygg- och anläggningsprogrammet

Vi har det största kontaktnätet med över 100 byggföretag i regionen  
– vi ordnar din praktikplats! 

Vi finns på Lindholmen, endast 8 minuter från centralen med direktbuss.
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Välkomna!

ÖPPET MÖTE
Torsdagen den 25 april

kl 18.30 i Älvängen 

Folketshus

Tyrone Hanssson rapporterar 
från partikongressen

Älvängens (S)förening/
Ale arbetarkommun

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

Tack så mycket Pressfeldt!


