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Tack alla Alebor som 
lyfte Miljöpartiet i 
EU-valet! Vi blev 

näst största parti i Sverige 
och faktiskt största parti 
i fl era kommuner runt 
Göteborg och Stockholm. 
I helgen hade vi kongress i 
Göteborg där vi fastställde 
vårt valmanifest inför hös-
tens riksdagsval. Från Ale 
lyssnade Carlos Trischler, 
Alfrida Johansson, Peter 
Rosengren, Eva-Karin 
Andersson och Tim Öberg 
på när språkröret Gustav 
Fridolin beskrev vikten av 
att ge barnen mer tid med 
sina lärare och höjda lärarlö-
ner. Klimat- och energifrå-
gor hade stort fokus och 
kongressen beslutade bland 
mycket annat att minst 40 
procent av maten i offentliga 
kök ska vara ekologisk.

I valdebatten inför EU-va-
let lyftes frågan om mat-
kvalitet och djurskydd. 

Det är en fråga där EU har 
stort infl ytande men det är 
viktigt att komma ihåg att 
svenska staten, landstingen/
regionerna, kommunerna 
och inte minst vi som enskil-
da konsumenter också har 
ett stort infl ytande. Center-
partiet har alltid tyckt att det 
är viktiga frågor och drivit 
på för bättre mat och en bra 
djurhållning. 

För mig som kommunpo-
litiker så har det lett till att 
jag kämpat hårt för att ma-
ten som serveras våra äldre 
ska lagas så nära som möjligt 

och till min stora glädje så 
har vi nu ett tillagnings-
kök på kommunens nyaste 
äldreboende Backavik. När 
utredningen om maten 
inom äldreomsorgen är klar 
till hösten kan vi besluta hur 
vi ska gå vidare. Det blir då 
också aktuellt att diskutera 
om reglerna för kommunens 
upphandling av mat kan 
ändras så att de gynnar god 
djurhållning och minsta 
möjliga klimatpåverkan.

Som konsument tar jag 
ställning genom att köpa 
kött som är producerat på 
ett sätt som uppfyller de 
svenska kraven på djurhåll-
ning. Det kan hända att det 

kostar några kronor mer 
per kilo rått kött. Skillnaden 
i pris per kilo tillagat kött 
brukar inte vara lika stor. 
Det går också att kom-
pensera genom att välja 
maträtter med lite mindre 
kött per portion enligt min 
erfarenhet från ett långt liv 
med matlagning till en stor 
familj.

Boel Holgersson
Centerpartiet

Matfrågan fortfarande viktig

Starkt Miljöparti i EU-valet
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Peter Rosengren och Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesper-
son Per Bolund vid ett tillfälle där nya jobb diskuterades.

Vi socialdemokrater 
tycker att ung-
domsarbetslöshe-

ten är ett stort problem. 
Där går väl egentligen den 
tydligaste skiljelinjen mel-
lan oss och våra politiska 
motståndare. Är arbets-
lösheten bland våra unga 
ett stort problem som vi 
politiker borde göra allt vi 
kan för att lösa eller är det 
inte ett problem?

Den moderatledda sidan 
verkar inte tycka att frågan 
är särskilt allvarlig. En sak 
som ofta kommer upp i 
debatten är att studerande 
räknas in i arbetslöshets-
statistiken. Ja, så är det och 
så har det varit sedan 2007 
för att statistik ska vara så 
internationellt jämförbar 
som möjligt. Trots detta 
konstateras i en rapport 
till Finanspolitiska rådet 
att; ” Medan den totala 
arbetslösheten är i samma 
storleksordning som 
OECD:s genomsnitt är 
andelen ungdomar som är 
arbetslösa bland de absolut 
högsta inom OECD. 
Noterbart är också att 
denna situation inte delas 
av våra grannländer, med 
undantag för Finland. I 
såväl Norge som Danmark 
är ungdomsarbetslösheten 

betydligt lägre.” Dessutom 
har Ale dubbelt så hög 
ungdomsarbetslöshet som 
Kungälv. 

Om man återigen 
hänvisar till att heltidsstu-
derande ingår och de är 
inte arbetslösa ”på riktigt” 
verkar det vara mycket 
dåligt att som regeringen 
de senaste åren skära ner 
16 000 utbildningsplatser 
och planera att skära ned 
ytterligare 10 000. På 
Högskolan Väst så skär 
regeringen ned med drygt 
500 platser mellan 2013 
och 2017. Vi socialdemo-
krater vill istället öka anta-
let platser på olika nivåer 
inom utbildningssystemet 
för att ungdomar ska vara 
bättre förberedda för att 
kunna ta de jobb som 
fi nns. För man ska också 
komma ihåg att företagare 
anger att vart 5:e rekry-
teringsförsök misslyckas 
eftersom de sökande inte 
har rätt kompetens. 

På nationell nivå går 
Socialdemokraterna till val 
på en Ungdomsgaranti. 
Det innebär att ingen ung 
människa ska behöva gå 
sysslolös i mer än 90-da-
gar. Det tycker vi är det 
enda rimliga. Här i Ale 
kompletterar vi socialde-

mokrater med lokal politik 
för fl er i arbete. Vi har 
satt upp en Nollvision för 
ungdomsarbetslösheten. 
Det innebär, precis som 
i trafi ken, inte att målet 
kommer att uppnås nästa 
år men det ger en tydlig 
styrning till vart vi vill. Vi 
backar också upp våra fi na 
ord med ordentligt med 
resurser. Vi vill använda 
Utvecklingsfondens medel, 
som för 2015 är 8 miljoner 
kronor, till åtgärder för 
att minska arbetslösheten 
bland våra unga. Om vi 
får styra Ale kommer till 
exempel alla ungdomar att 
garanteras en möjlighet att 
få jobba på sommarlovet.

I höst är valet ditt. Vill 
du ha en ledning som 
bortförklarar arbetslöshe-
ten bland unga eller vill du 
ha en ledning som ser det 
som ett stort problem och 
föreslår kraftfulla insatser? 

Rösta på Socialdemo-
kraterna den 14 septem-
ber!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Björn Norberg (S)
Kandidat till Gruppledare för S

Vi vill inte ha en enda 
ung arbetslös i Ale!

Ett stort tack till alla 
alebor som röstade 
på moderaterna i EU 

valet den 25 maj!
   Moderaterna i Ale 

gjorde en fantastiskt bra 
valrörelse, i jämförelse med 
partiet nationellt, med ett 
knappt oförändrat väljar-
stöd – det är vi stolta över. 
Vi är övertygade om att det 
beror på att aleborna ser de 
positiva förändringarna som 
en borgerlig allians betytt 
för Ale kommun. Ni kan se 
att vi levererar. Vi fortsätter 
växa som kommun, närings-
livet blir bättre och bättre, 
vi har levererat vårt vallöfte 
om konstgräs, öppnat två 
meröppna bibliotek, på 
förskolorna lagas maten 
nu av duktiga kockar, två 
näridrottsplatser har byggts, 
och mycket, mycket mer. 

   Vi är mer taggade och 
på gång än någonsin som 
parti nu efter EU valet. 

Inför höstens val står vi väl 
rustade med duktiga företrä-
dare och mycket energi. Vi 
är stolta över vår kommun 
och vi vill fortsätta bygga 
den starkare och bättre i 
samverkan med näringslivet, 

föreningslivet och alla andra 
som bor och verkar i Ale. 
Det är genom samverkan 
som vi kommer längst och 
det är så vi vill fortsätta 
arbeta. Vi tror inte att vi har 
alla svaren själva. Tillsam-
mans förbättrar vi Ale!

   Varje fredag sedan no-
vember 2012 har vi kampan-

jat i Nödinge och Älvängen. 
Det fortsätter vi med utan 
avbrott. För oss är det själv-
klart att vi politiker som har 
majoriteten i kommunen ska 
fi nnas tillgängliga och synas 
för alla er som bor i Ale och 
som har frågor och syn-
punkter. Vi vill lyssna på vad 
ni har att säga och fortsätta 
förbättra Ale tillsammans 
med er.

  Vi i alliansen har gjort 
mycket i kommunen, men vi 
är inte färdiga än. Vi vill göra 
mer tillsammans med er!

Isabell Korn (M)
Valledare

– Tillsammans med er kan vi förbättra Ale

”Vi har inte alla
svaren själva”

Vi är stolta över 
vår kommun och 
vi vill fortsätta 
bygga den 

starkare och bättre i 
samverkan med närings-
livet, föreningslivet och 
alla andra som bor och 
verkar i Ale.


