
NOL. Socialdemokra-
ternas valmanifest är 
också ett framtidskon-
trakt för Ale.

För innehållet har ale-
borna själva svarat.

– Vår politik har utfor-
mats efter vad som har 
kommit fram i dialogen 
med medborgarna. Det 
är ett tydligt fokus på 
ungdomar och jobb, 
säger oppositionsråd, 
Paula Örn (S).

I veckan presenterade So-
cialdemokraterna i Ale sitt 
valmanifest, ett framtids-
kontrakt för Ale. Innehållet 
bygger på de 1500 samtal 
med alebor som partiet har 
genomfört under våren. Det 
har främst handlat om dörr-
knackningar och torgmöten.

– I grunden ligger själv-
klart den socialdemokratiska 
ideologin, men aleborna har 
haft ett unikt infl ytande över 
vad vi har valt att fokusera 
särskilt på. Det fi nns en tyd-
lig önskan att kommunen ska 
prioritera ett klimatsmart 
byggande vid större byggna-
tioner, även om det är dyra-
re. Därför har vi valt att lyfta 
upp den frågan, säger parti-
ets Rolf Gustavsson.

Ett exempel är Äppelgår-
dens förskola som är byggd 
med passivhusteknik och 
solcellspaneler på taket. I 

planeringen av den nya sko-
lan i Kronogården har lik-
nande krav ställts.

– Det var vi varit väldigt 
tydliga med från nämndens 
sida, säger Utbildnings-
nämndens vice ordförande, 
Dennis Ljunggren (S).

Just byggnation är ett gi-
vet samtalsämne när Ale ex-
panderar.

– Vi vill koncentrera oss 
på förtätning av bostäder 
nära Alependeln. Vi vill att så 
många familjer som möjligt 
ska kunna klara sig med en 
bil, understryker Paula Örn.

Annars är det jobben och 
ungdomarna som framtids-
kontraktet riktat in sig på. 
Den långsiktiga visionen är 
att ungdomsarbetslösheten 
ska vara noll. Vägen dit ska 
bland annat gå genom att 
erbjuda alla ungdomar som-
marjobb.

Introduktion
– Det är en bra introduktion 
och en första kontakt med 
arbetslivet. Den som söker 
ska vara garanterad att få ett 
kommunalt sommarjobb, sä-
ger Dennis Ljunggren och 

Paula Örn tillägger:
– Det fi nns inget skäl till 

varför ungdomsarbetslöshe-
ten ska vara dubbelt så hög i 
Ale som i Kungälv.

Att få ut ungdomarna i 
arbete står högt på dagord-
ningen, men sen gäller det 
också att skapa förutsätt-
ningar för nästa generation 
att komma in på bostads-
marknaden – ett faktum som 
blivit allt svårare.

–  Vi skulle behöva en of-
fensiv nationell bostadspo-
litik som lyfter fram hyres-
rätten eftersom det ofta är 

ungdomarnas första bostad, 
säger Dennis Ljuggren.

Lokalt skulle Socialde-
mokraterna i Ale vilja ställa 
ökade krav på bostadsexplo-
atörerna.

– Jag tänker mig att ett 
bostadshus kan innehålla fl e-
ra upplåtelseformer. Hyres-
rätter i botten och attraktiva 
bostadsrätter överst, förkla-
rar Paula Örn.

Överst på framtidskon-
traktets lista återfi nns inte 
helt oväntat mer pengar till 
skolan.

– Vi vill dock inte ha nå-

gon tävling om vem som 
lägger mest pengar på sko-
lan, utan det handlar om att 
Ales skolor ska kunna tävla i 
klassen om den bästa skolan 
i landet. Sedan är vi politiskt 
överens om en grundför-
stärkning av skolans resurser. 
Det är främst hos våra yng-
re och tvåspråkiga barn som 
det behövs mer pengar. Vi 
ska fortsätta att i dialog både 
politiskt och tillsammans 
med skolpersonalen hitta bra 
lösningar för hur resurserna 
ska fördelas, säger Dennis 
Ljunggren.

En av de enskilt största 
investeringarna som Social-
demokraterna tar upp i sitt 
manifest är ett nytt trygg-
hetsboende.

– Älvängen ligger nära till 
hands, avslöjar Paula Örn.

Löftet till kommunens 
äldre handlar annars om 
hemlagad mat.

– Förslaget att låta hem-
tjänsten hjälpa de som är be-
rättigade med att laga maten 
i hemmen har tagits emot 
positivt. Självklart fi nns det 
några som blivit kritiska när 
de hör att det skulle kosta 
kommunen 16 miljoner kro-
nor mer än idag, men det 
är inte sant. Vi har kopierat 
upplägget som Munkedals 
kommun med framgång dri-
ver. Varför skulle inte vi i Ale 
klara det? Kostnadshöjning-
en var noll, säger Eva Eriks-
son (S) och vice ordförande 
i Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden.
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

”Vi måste fokusera på ungdomarna och jobben”
– Socialdemokraterna lanserar framtidskontrakt för Ale

Går till val med ett framtidskontrakt för Ale. Socialdemokraterna Dennis Ljunggren, Eva Eriksson, Paula Örn och Rolf Gustavsson redovi-
sade innehållet på en pressträff i Nols folkets hus.
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