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Utbilda dig för framtiden!

www.ale.se

K om v u x

Nu är webbansökan öppen 
Gå in på www.ale.se/komvux och sök en av våra  

utbildningar redan idag!

www.vgregion.se

Regionfullmäktige sammanträder

Tisdagen den 26 november sammanträder regionfullmäktige i Väners-
borg. Under sammanträdet kommer en revidering av den regionala 
investeringsplanen för transportinfrastrukturen 2014-2025 att behandlas. 
Dessutom kommer Västra Götalandsregionens jämställdhetspris att delas 
ut. 

Tid:   Tisdagen den 26 november kl. 09.30 
Utdelning av jämställdhetspriset 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 010-441 01 42.

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

Kjell Nordström 
Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information www.vgn.nu. Det går 
också att se och höra sammanträdet 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.

Styrelsemöte
Samordningsförbundet Ale, Kungälv,  

Stenungsund och Tjörn torsdagen  

den 28 november 2013

Tid: Torsdagen den 28 november 2013  

kl 13.15

Plats: Akvarellmuseet, Tjörn

Mötet är offentligt då verksamhetsplan och 

budget för 2014 kommer att behandlas.

Handlingar finns att tillgå i konferenslokalen 

en halvtimma innan sammanträdet börjar.

Övriga upplysningar tillhandahålls av  

förbundschef Per Liljebäck tel. 0703 – 05 27 04.

Välkomna!
Agneta Malmsten 
Ordf. Samordningsförbundet 

Boel Holgersson
Vice ordf. Samordningsförbundet 

Det stora problemet 
med Mikael Ce-
derbratts insändare 

är att den moderatledda 
regeringens politik har lett 
till ökat utanförskap, inte 
tvärt om. 

Vi har under deras tid 
vid makten sett hur allt fler 
utförsäkrats från sjukför-
säkringen. Detta har inte 
berott på att de mirakulöst 
har blivit friskare utan på de 
hårdare regler som införts av 
den borgerliga regeringen. 
Regler som tvingat cancer-
sjuka att jobba eller stå helt 
utan försörjning. 

De människor som 
utförsäkrats på grund av 
den förda politiken har till 

största delen hamnat på tre 
ställen; beroende av försörj-
ningsstöd, som arbeteslösa 
med A-kassa och som för-
sörjda av sina familjer. Att 
man helt hamnar utanför 
systemet och försörjs av sin 
respektive drabbar särskilt 
kvinnor som tidigare jobbat 
i offentlig sektor, ett jäm-
ställdhetsproblem så gott 
som något. Återbetalning-
arna från AFA-försäkringar 
beror också på att färre 
beviljas sjukersättning och 
arbetsskadeersättning. Inte 
heller detta människor som 
är friskare än de var tidigare.

Sammanfattningsvis kan 
man konstatera att modera-

ternas politik leder till långt 
större hål i välfärdens kassa 
än 24 miljoner ett enstaka år 
kan fylla. Bara ökade kostan-
der för försörjningsstöd har 
från 2006 varit 37 miljoner 
kronor. Om vi till det lägger 
att moderatregeringen inte 
räknat upp statsbidragen 
över huvud taget så att dessa 
urholkats av inflationen 
i snart åtta år blir det än 
mer tydligt att det finns allt 
mindre medel till den kom-
munala välfärden. 

Vi socialdemokrater tror 
inte heller att aleborna delar 
den moderate riksdagsman-
nens uppfattning att skola, 
vård och omsorg i Ale 

kommun har fått mer resur-
ser under de senaste åren. 
Men man kanske tappar 
verklighetsförankringen lite 
när man mest är i Stock-
holm? Vi som befinner oss i 
verkligheten i Ale upplever 
att vi har allt för lite resurser 
till välfärden för våra invå-
nare, inte tvärt om!

Dennis Ljunggren (S),
Vice ordförande 

Utbildningsnämnden
Eva Eriksson (S) 

Vice ordförande Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden

Vi har för lite pengar till omsorg och skola i Ale!
Svar till Mikael Cederbratt (M) angående AFA-pengarna:

Inbrottsstöld på Ivars Kulle i Nödinge. Ett vittne ser hur några per-
soner lastar stöldgods in i en bil på platsen. Vittnet ser sedan hur 
en av dem lämnar i en bil medan en kvinna är kvar på platsen. Flera 
patruller till platsen som träffar på kvinnan med en skottkärra full 
med åskledare (koppar). Kvinnan grips och får följa med till stationen 
för vidare förhör.

Måndag 18 november

Koppartjuvar i Nödinge
Vakna bjöd på tårta!
NÖDINGE. 2004 startade Ale kommun det drog-
förebyggande projektet Vakna, droger dödar. Året 
efter hade engagemanget spridit sig till både all-
mänheten och näringslivet. Stödföreningen Vaken 
bildades för att bland annat förvalta de ekonomiska 
bidrag och gåvor som skänktes. Ett av de första kon-
kreta initiativen som togs för att bidra till de drogfö-
rebyggande insatserna som görs i föreningslivet var 
ICA Kvantums svarta Vakna-påse. Åtta år senare har 
påsen genererat 1,6 Mkr. Det firades med kaffe och 
tårta till alla Kvantumkunder i fredags eftermiddag.

– Underbart att få bjuda tillbaka lite, sa Niclas 
Angrell som varit med i Stödföreningen Vakens sty-
relse sedan startten.

Styrelserepresentanter. Stödföreningen 
Vaken och samarbetspartnern ICA Kvan-
tum bjöd på kaffe och tårta i fredags för 
att fira de 1,6 Mkr som Vaknapåsen nu har 
inbringat.


