
miljarder gick direkt till de 
fyra svenska storbankernas 
vinster sannolikt utan att 
skapa ett enda nytt jobb. 

Hur ser det du ut här i 
Ale? Här säger Moderaterna 
nej till att göra kraftfulla 
satsningar på ungdomsar-
betslösheten som för oss 
ligger på drygt 15 %. Vi 
socialdemokrater ville satsa 
1,5 miljoner för att rusta 
våra unga för arbetsmark-
naden medan Alliansen ville 
lägga mer pengar på mark-
nadsföring och ytterligare 
ett stort projekt, LEAN, 
som vår organisation i dags-

läget inte mäktar med. 
Moderaterna tillsammans 

med resterna av alliansen 
och Aledemokraterna säger 
också nej till fler sommar-
jobb för unga. En åtgärd 
som är viktig för att unga ska 
få sin första erfarenhet av 
arbetsmarknaden. När soci-
aldemokraterna styrde till-
sammans med de rödgröna 
fick nästan 500 ungdomar 
en vettig sysselsättning till 
avtalsenlig lön, något som 
moderatalliansen har halve-

rat utan några egna idéer om 
hur vi ska få fler feriearbeten 
för unga. 

Istället är det vi socialde-
mokrater som både levererar 
resurser till minst 500 som-
marjobb och nya planer för 
att utveckla feriearbetena i 
en motion som vi lämnat till 
fullmäktige. Det måste ju 
hända något i jobbfrågorna. 

Vi socialdemokrater har 
målsättningen att Sverige 
ska ha lägst arbetslöshet i 
EU. Då måste man också 

ägna tid åt frågorna. Inte 
som det senaste moderat-
ledda mötet med riksdagens 
arbetsmarknadsutskott. Det 
tog sex minuter att klara 
av eftersom inga förslag på 
åtgärder mot arbetslösheten 
fanns från den moderatledda 
regeringen. Och nej Mikael 
Berglund (M), vi sossar ser 
inte FAS 3 som ett riktigt 
jobb.

Paula Örn (S)
Kommunalråd

BOHUS. Socialdemo-
kraterna har inlett 
valarbetet.

En fredag i månaden 
fi kar Socialdemokra-
terna någonstans i 
Ale.

I utbyte mot alebor-
nas åsikter och idéer 
bjuds det på kaffe med 
dopp.

Alekuriren hälsade på när 
det bjöds på "sossefika" 
i Bohus. Kommunalråd 
Paula Örn (S) och riks-
dagsledamot Christina 
Oscarsson (S) fanns på 
plats för att möta kaffetör-
stiga alebor.

– Idag har det inte varit 
så många som tidigare, men 
vi tror att det uppskattas 
att vi är ute och är tillgäng-
liga. I Nödinge kom det 
småbarnsföräldrar och pra-
tade skola, i Älvängen var 
det centrumutvecklingen 
som diskuterades. Det är 
givande för oss att veta vilka 
frågor som engagerar invå-
narna för tillfället, säger 

Paula Örn.
För att gardera sig mot 

de stora nationella frågorna 
finns Christina Oscarsson 
med.

– Inte för att jag kan 
svara på allt, men jag kan ta 
med mig frågorna och åter-
komma.

Just nu pågår också en 
omfattande dörrknackning. 
2700 hushåll, cirka 10%, 
ska få påhälsning i Ale.

– Vi vill veta vad aleborna 

tycker är viktigast att vi 
fokuserar på. Dörrknack-
ningen handlar mest om 
att lyssna, inte tala politik, 
säger Paula Örn.

Samtalen med aleborna, 
oavsett om det är vid dörren 
eller runt fikabordet, 
kommer att ligga till grund 
för nästa års valkampanj.
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Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 14 maj sammanträder  regionfullmäktige 
i Vänersborg. Under sammanträdet kommer 
 Mänskliga rättighetsstipendiet att delas ut.

Tid:   Tisdagen den 14 maj kl. 9.30.  
Mänskliga rättighetsstipendiet  kommer att delas  
ut kl. 13.00.

Plats:  Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på 
Residenset i Vänersborg på telefon 010-44 101 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Kjell Nordström 
Regionfullmäktiges ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer  information 
www.vgn.nu. Det går också att se och höra samman-
trädet via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning, 
kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och 
andra frågor kring tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

Alla barn vägrar ibland. Då kan det vara bra att ha någon i närheten som 
vet allt om trotsåldrar, kost och barns utveckling. Vi finns på hundratals 
platser runt om i Västra Götaland och du hittar din mottagning  
på narhalsan.se

– det nya namnet på den offentliga primärvården

Moderaternas något 
krystade utspel 
med en helsidesan-

nons om riktiga jobb är på 
många sätt obegriplig. För 
det första måste man fråga 
sig vad de menar? Menar de 
att Moderaterna är de som 
står för att skapa fl er riktiga 
jobb? Med en arbetslöshet 
på över 420 000 människor, 
en kraftigt ökad långtidsar-
betslöshet med 80 000 ar-
betslösa i mer än två år och 
där FAS 3 utgör en av Sve-
riges största ”arbetsplatser” 
med över 35 000 deltagare 
varav allt fl er ungdomar. 
Det verkar mer än lovligt 

arrogant med ett sådant facit 
att utge sig för att kunna 
leverera riktiga jobb. 

Vi är också i ett läge där 
Sverige har högre arbetslös-
het än Danmark, Norge, 
Finland, Tyskland, Storbri-
tannien, Holland, Luxem-
burg och Belgien. Länder 
där man uppenbarligen 
lyckas skapa riktiga jobb 
trots den europeiska finans-
krisen som moderaterna i 
Sverige skyller allt på. Sedan 
måste man fråga sig vad de 
gör för att skapa jobb? Den 
senaste åtgärden Alliansen 
levererade var en bolags-
skattesänkning där 4 av 16 

Vi har i vår kommun 
infört LOV inom 
hemtjänst, vilket vi 

är många som anser vara 
en ren försämring. Med 
LOV:en kommer också 
frågan om hur det blir för 
de vårdtagare som inte väljer 
vårdgivare. Med de regler 
som gäller nu, så är det så 
att de som inte aktivt väljer 
någon vårdgivare, kommer 
att placeras in till den som 
får vårdtagaren just den må-
naden. Enligt principen att 
får du hemtjänsten beviljad 
i januari är det kommunen 
som får det, i februari är det 
Kalles hemtjänst och i mars 
Stinas hemtjänst osv. Vi i 
V, MP och S anser att har 
man inte valt vårdgivare så 
är det kommunen som skall 
ta det då alla som nu kan bli 
aktuella för hemtjänst har 
växt upp under en tid då det 
har varit naturligt att kom-
munen tar det ansvaret. 

Christer Pålsson (V)
Maria Bergérus (V)

Angelina Saaranen (MP)
Jean Altun (S)

Dennis Thomsen (S)

FAS 3- Ett riktigt moderatjobb!

Vad händer om du 
inte kan eller vill välja 
hemtjänstgivare?

Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!

Ring 0520-49 49 73 och boka tid eller 
kom in till mig på kontoret i Ale. 
 
Karin Larsson, 
Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg

Fikar efter alebornas idéer

Kommunalråd Paula Örn (S) och riksdagsledamot Christina 
Oscarsson (S) fi kade med aleborna i Bohus.

TACK FÖR KAFFET!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


