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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

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

ALE. Alliansens och 
Aledemokraternas 
budgetförslag för 2014 
sätter folkhälsan i 
fokus.

Det görs med ett 
ungdomsperspektiv och 
målet är tydligt.

– Ungdomars hälsa 
ska förbättras och på 
sikt inspirerar det även 
äldre. Vi hoppas kunna 
bidra till en allmänt 
bättre hälsa i Ale. En 
välmående kommun 
mår alla gott av, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael 
Berglund (M).

Alliansen och de rödgröna 
presenterade på tisdagens 
kommunstyrelsesamman-
träde sina budgetförslag 
för 2014. Det råder snäva 
förutsättningar med strama 
ekonomiska tyglar. Alliansen 
och Aledemokraterna har 
pekat ut tre strategiska mål-
områden. Ökad bildnings-
nivå, bättre folkhälsa och en 
hållbar tillväxt.

– Människan lär genom 
hela livet och detta vill vi fort-
sätta skapa förutsättningar 
för. Ett primärt mål är själv-
klart att andelen ungdomar 

som efter avslutad gymna-
sieutbildning har arbete eller 
läser en högre utbildning ska 
öka, men även biblioteken 
är viktiga för bildningen. 
Där satsar vi nu på att göra 
dem ännu mer tillgängliga. 
Komvux har en central roll 
när människor behöver skola 
om sig eller komplettera sin 
u tb i ldn ing , 
säger Mikael 
Berglund.

K r i n g 
skolan har 
Ale kom-
muns över-
huvud mycket 
att säga och 
precis som de 
rödgröna är 
han glad över att det finns en 
politisk enighet om att det 
är här som resurserna måste 
satsas.

– Vi vill och ingen kan 
säga att vi inte har försökt, 
men att öka lärartätheten i 
förskolan är dyrt. Målet som 
vi satte i valrörelsen kommer 
vi inte nå fram till, men skam 
den som ger sig. Resultatet i 
skolan är vi heller inte nöjda 
med och det är tveklöst den 
enskilt viktigaste frågan. Jag 
hoppas att vi gemensamt ska 
hitta en väg som leder till 
framgång. Det handlar inte 

bara om ekonomiska resur-
ser, utan minst lika mycket 
om arbetssätt, säger Berg-
lund.

Det andra målområdet 
rubriceras en bättre folk-
hälsa, men har ett tydligt 
ungdomsperspektiv.

– Folkhälsan och bild-
ningsnivån hänger ihop. 

Antalet ung-
domar som 
presterar i 
skolan med 
g o d k ä n d a 
resultat har 
s j ä l v k l a r t 
en koppling 
till de som 
hamnar i 
utanförskap 

med både psykisk och fysisk 
ohälsa. Vi har också tydligt 
markerat att antalet ungdo-
mar som använder narkotika 
ska minska. Ungdomsarbets-
lösheten är också ett bekym-
mer som vi vill komma till 
bukt med, säger Berglund.

En hållbar tillväxt i Ale ska 
innebära att befolkningen 
ökar med 1,5% årligen.

Nämnder och styrelser 
kommer inför 2014 att få ett 
antal uppdrag. Gemensamt 
för dem blir att samtliga sek-
torer ska erbjuda fem jobb 
riktade till arbetslösa ungdo-

mar. Utmaningsrätt ska infö-
ras generellt i kommunen, 
vilket ska sänka kostnaderna 
då fler tjänster ska utföras 
på entreprenad. Skolan ska 
i samverkan med näringsli-
vet utveckla nya former för 
utbyte och en aktivitetsplan 
ska upprättas.

Vad säger du om de röd-
grönas budgetförslag?

– Tja, vi är ju överens 
om det mesta. De hade lite 
tankar kring klimatinves-
teringar och vi lyfter fram 
folkhälsan. Jag tycker vi är 
på god väg i Ale. Närings-
livsklimatet skvallrar om att 
det finns en positiv energi, 
föreningslivet har vi gjort 
mycket spännande tillsam-
mans med. Jag ser att de 
avsätter 20 Mkr till ridhuset 
i Bohus, men där tror jag de 
bara har tagit på sig spen-
derbyxorna. Det finns ett 
förslag framme som säger att 
kostnaden är 20 Mkr, men nu 
ska vi bearbeta förslaget och 
se om det verkligen behöver 
kosta så mycket. Vi värnar 
ridsporten och dialogen med 
Ale-Jennylund fortsätter från 
kommunens sida, avslutar 
Mikael Berglund.

– Ale ska bli en välmående kommun
Folkhälsan i fokus
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Resultatet i skolan
är vi heller inte nöjda 

med och det är
tveklöst den enskilt
viktigaste frågan.

Mikael Berglund (M)

Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ale, 
presenterade i tisdags Alliansens och Aledemokraternas 
budgetförslag för 2014.

70 % 
för 0 kr.

Vi är en ideell förening som står för 70% 
av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 
Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.


