
Vi tycker att det är 
anmärkningsvärt att 
Paula Örn (S) i Ale-

kuriren hänvisar till en rap-
port om ungdomsarbetslös-
heten som är skriven 2009. 
Vi tycker inte att det är okej 
att vilseleda våra invånare 
på det sättet, genom att an-
vända 5 år gammal statistik 
utan att berätta det. I januari 
2011 var 246 ungdomar ar-
betslösa, eller i någon slags 
åtgärdsprogram. I april 2014 
var antalet ungdomar bara 
180 st. Det är en minskning 
av ungdomsarbetslösheten 
med mer än 25%.

Vi delar uppfattningen 
om att ungdomsarbetslös-

heten är en av de största 
skiljelinjerna mellan oss och 
socialdemokraterna. Valet 
i höst handlar om vilket 
parti som faktiskt kan skapa 
förutsättningar för jobben, 
och därmed mer pengar till 
välfärden. Vi tycker då att 
det blir märkligt när social-
demokraternas förslag för 
att råda bot på ungdomsar-
betslösheten är höjda arbets-
givaravgifter för ungdomar 
som kommer innebära en 
kostnad på drygt 8 miljo-

ner för oss i kommunen. 
Det motsvarar ungefär 20 
anställda i vår kommun. Är 
det barnskötarna i förskolan 
eller undersköterskorna som 
jobbar inom hemtjänsten 
som socialdemokraterna 
tänker säga upp? Hur tänker 
socialdemokraterna i Ale 
fi nansiera dubbelstöten 
från en eventuell rödgrön 
regering?

Ett annat stort problem 
som Paula nämner är 
sysselsättningsgarantin som 

ska erbjudas alla ungdomar. 
Sysselsättning betyder inte 
alltid jobb. Socialdemokra-
ternas plan är att placera 
ungdomar i olika åtgärds-
program för att på så sätt ge 
sken av en lägre arbetslös-
het. Detta fungerade inte 
när Göran Persson försökte 
sig på det, och inte ens han 
var så snabb att han klarade 
av det hela på 90 dagar. 

Istället för att placera in 
ungdomar i arbetsmark-
nadsåtgärder vill vi skapa 

incitament för företag att 
anställa ungdomar. Politiken 
skapar inte jobb. Vår uppgift 
är att stimulera näringslivet 
och småföretagandet, för det 
är där jobben skapas. Detta 
har vi gjort i fl era steg sedan 
2006. Vi sänkte arbetsgivar-
avgifterna för ungdomar i 
två omgångar. Den sänkta 
restaurangmomsen har ska-
pat drygt 10 000 nya jobb, 
bara inom besöksnäringen, 
för ungdomar. Vi har utökat 
antalet högskoleplatser med 

20 000 st sedan 2006 och 
gjort det lättare att utbilda 
sig genom höjt studiebidrag 
och studielån, samt höjt fri-
belopp för alla som arbetar 
extra vid sidan av. 

I Ale förstår vi, modera-
terna, att det är tillsammans 
med näringslivet och till-
sammans med skolan som vi 
kan skapa förutsättningar för 
ungdomar att få jobb. Det 
är genom samverkan med 
företagen och skolan som vi 
skapar långsiktiga lösningar 
och strukturförändringar. 

Tillsammans förbättrar 
vi Ale.

Mikael Berglund (M)
Daniel Mörner (M)
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I FRAMTIDENS ALE
LAGAR VI MAT I HEMMEN 

HOS VÅRA ÄLDRE

För oss Socialdemokra-
ter är det självklart att 
vi som arbetsgivare i 

kommunen ska driva en bra 
personalpolitik. Det betyder 
för oss att man ska ha rätt 
att arbeta heltid, det innebär 
att vi vill att timanställning-
ar och visstidsanställningar 
ska minska och heltidsan-

ställningar tills vidare ska 
öka. 

Vi ser också att det är vik-
tigt att personalomsättning-
en inte är för hög, särskilt 
när det gäller chefer. 

Tyvärr går utvecklingen i 
Ale och i Sverige åt fel håll 
med den moderata ledning-
en. Ett av den moderatledda 

regeringens första beslut när 
man vann valet 2007 var att 
skapa en ny anställnings-
form – allmän visstidsan-
ställning. Det innebär att 
människor kan arbeta hos 
samma arbetsgivare i princip 
hur lång tid som helst utan 
att ha rätt till en fast anställ-
ning. 

Ge vår personal i Ale vettiga förutsättningar

Nu är det bara lite 
fi nputs av den 
gamla rinken så 

är boulebanan helt klar. 
Boulegänget håller på med 
att göra i ordning en egen 
fi kabod med altan. Möjlig-
het till att kunna gå ner till 
åkanten och fi ka eller grilla 
ska fi nnas. Detta område 
ska kunna utnyttjas av alla 
såväl skolor som pensionä-
rer och folk där emellan. 
Utvecklingen på Forsvallen 
går vidare, i höst ska vi lägga 
sista fi nputsen på parkering-
en vid Wetterströms Hage. 
Ett nytt projekt som är på 
gång är en ca 2000 kvm stor 
asfalterad yta mot skogen. 
Denna ska kunna använ-
das till tennisbana, basket, 
inlinesåkning, skateboards-
åkning och andra aktiviteter 
sommartid. Vintertid skall 

planen kunna spolas för 
vinteraktiviteter. Forsvallen 
ska bli ett av Ales aktivaste 
sportcentra i norra delen av 
Ale. För att fi nansiera alla 
projekt söker vi bidrag av 
Ale kommun. De bidrag vi 
får räcker inte till allt. Kom-
munen har många förening-
ar att stödja i hela Ale. Vi är 
alla tacksamma för det vi får. 
Det är mycket ideellt arbete 
och villiga sponsorer, som 
ställer upp varje år med nöd-
vändiga bidrag och materiel, 
detta är vi mycket tacksam-
ma för, utan ER hade vi inte 
kommit så långt. För att 
ordna så bra som möjligt för 
det uppväxande släktet, be-
höver vi mer pengar, Skepp-
landa BTK 
tar tacksamt 
emot pengar 
på bankgiro 

163-6141. Föräldrafören-
ingen, som arbetar mycket 
effektivt i klubben, ordnar 
fredagsmys för de små, 
någon gång i månaden 
vilket är mycket uppskattat. 
Påskelden och Skepplanda 
Cup, har gjort Forsvallen 
känt vida omkring. Det var 
idel glada miner och nöjda 
besökare, som gärna åter-
kommer. Både organisation 
som anläggning fi ck beröm, 
där fanns något att göra 
för alla åldrar av besökare. 
Vädret har vi haft på vår sida 
varje gång.

Sven Rydén
Styrelseledamot i Skepplanda BTK

Anläggningsansvarig

Från Skepplandas horisont

Idag är nära 700 000 
svenskar visstidsanställda 
varav de fl esta är kvinnor. 
Här i Västra Götalands län 
handlar det om 118 900 
personer och många av 
dessa i Ale kommun. Sedan 
moderatledningen tog över 
i Ale har antalet arbetade 
timmar på timanställningar 
ökat från 290 000 timmar 
till över 350 000 timmar, 
nästan 25 %.  Att inte ha 
fast anställning betyder 
bland annat svårigheter att 
fl ytta hemifrån, få en bostad 
och kunna skaffa familj. 

Även om normen på 
svensk arbetsmarknad ska 
vara fast anställning så 

behövs möjligheten att viss-
tidsanställa. Problemet är att 
denna möjlighet missbrukas 
idag. TCO har visat att hela 
65 000 svenskar har jobbat 
hos samma arbetsgivare i 
mer än fem år utan att ha 
fått fast tjänst. 
Så kan vi inte ha det!

För oss socialdemokrater 
är det självklart att svenska 
löntagare inte ska ha sämre 
skydd än andra. Om vi so-
cialdemokrater vinner valet 
i höst kommer vi därför 
att ändra lagstiftningen. 
Har man jobbat i två år hos 
samma arbetsgivare under 
en femårsperiod då ska man 
få en fast anställning. 

Om vi socialdemokrater 

får väljarnas förtroende har 
vi målet att heltidsanställ-
ningar som är tills vidare 
ska öka! Vi satsar också på 
jämställda löner och på bätt-
re förutsättningar för våra 
chefer. Vi är nämligen säkra 
på att personal som trivs 
och känner sig trygga ger 
bättre service till invånare, 
företagare och besökare i 
Ale kommun. 

Eva Eriksson (S) 
vice ordförande i Omsorgs och 

arbetsmarknadsnämnden 
Dennis Ljunggren (S)

vice ordförande i Utbildningsnämnden

Debattera mera

!
Den lokala debatten är 
aldrig så het som under 
ett valår. Lokaltidningens 
insändarsidor är viktiga 
för närdemokratin. 
Det är en mötesplats för 
politiker, men också en 
skådeplats där väljarna 
möter kandidaternas 
åsikter. 

Redaktionen förbehåller
sig rätten att stryka
kränkande innehåll och
på grund av utrymmesskäl 
korta i för långa inlägg.

Kort och gott; Debattera mera!
Mejla till perra@alekuriren


