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 Tillsammans med 
näringslivet och skolan 
vill vi råda bot på ung-
domsarbetslösheten 

Företagen är en av våra 
viktigaste grundpelar-
na i Ale och Sverige. 

De bidrar med skattepeng-
ar till våra verksamheter 
och skapar jobb. 

 I Ale har ungdomsar-
betslösheten minskat med 
27 % under de 3 senaste 
åren. Det är fantastiskt bra, 
men vi är inte framme än. 
Vi är inte nöjda förrän alla 
ungdomar har en menings-
full sysselsättning.

Våra lösningar för fl er 
ungdomar i arbete är ett 
samarbete med skola och 
näringslivet.

Prao
Vi vill göra prao obliga-
toriskt i fl era årskurser i 
grundskolan. Genom prao 
får ungdomarna en chans 
att testa på ett jobb. De får 
en första kontakt med en 
arbetsgivare och får möj-
ligheten tidigt att upptäcka 
vad de är intresserade av att 
arbeta med. 

Vi vill anställa en som-
marjobbsförmedlare på 
kommunens arbetsmark-
nadsenhet. Det första job-
bet är ofta ett sommarjobb, 
vilket är svårt att få utan 
erfarenhet eller kontakter. 
Sommarjobbsförmedla-
ren ska ha i uppdrag att 
förmedla kontakt mellan 
ungdomar och företagare, 

ge hjälp att skriva CV och 
lära ungdomarna vad de 
kan göra för att bli mer att-
raktiva inom den bransch 
de helst vill jobba inom. 

Vi vill fortsätta med 
social upphandling. Det 
innebär att vi anställer 
ungdomar som står långt 
ifrån arbetsmarknaden vid 
varje större nybygge eller 
upphandling av tjänst i 
kommunen. Det innebär 
också att vi kommer ställa 
krav på alla entreprenörer 
som ska utföra något arbete 
åt kommunen att under 
processen göra detsamma. 
Det är ett sätt att ge de 
med sämst förutsättningar, 
en möjlighet att få erfa-
renhet, referenser och en 
merit på CV. 

Vägledning
Ett stort problem är att 
många ungdomar inte vet 
vad de vill jobba med eller 
utbilda sig till. Vi tror att 
detta till stor del beror på 
att de inte får vägledning 
eller möjlighet att få testa 
på ett jobb. Vi vill där-
för förstärka studie- och 
yrkesvägledar resursen så 
att ungdomarna får bra 
vägledning inför gymnasie-
valet. Vi tänker också inrät-
ta en regel att varje sektor 
i kommunen ska prioritera 
arbetslösa ungdomar vid 
nyanställningar.

Tillsammans förbättrar 
vi Ale!
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Vi vill göra prao 
obligatoriskt i 
fl era årskurser 
i grundskolan. 

Genom prao får ung-
domarna en chans att 
testa på ett jobb. De får 
en första kontakt med 
en arbetsgivare och får 
möjligheten tidigt att 
upptäcka vad de är in-
tresserade av att arbeta 
med.

KUNGÖRELSE
 
Ale kommun planerar en ny F-6-skola 
i Kronogården, Älvängen. Ansökan 
överensstämmer med detaljplanen med 
undantag från parkeringar i områdets östra 
sida. Berörda sakägare har möjlighet att yttra 
sig innan lov beviljas. Handlingarna finns 
tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 
kommunhuset i Alafors.
 
Synpunkter skall vara skriftligt inlämnade senast 
2014-07-18 till adressen: Sektor Samhällsbyggnad 
Plan och bygg, Ale kommun, Ledetvägen 6,  
449 80 Alafors
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Hållbar utveckling 
är en ledstjärna för 
mig och Center-

partiet i utformningen av en 
politik för hela Ale. Hållbar 
utveckling står för utveck-
ling i de tre dimensionerna 
ekologi/miljö, ekonomi och 
socialt. Med detta hoppas 
jag att Centerpartiet får en 
starkare ställning i kom-
munpolitiken och Allians för 
Ale efter valet i höst.

När det gäller ekologi/
miljö så är det viktigt att un-
derlätta för de Alebor som 
vill leva miljövänligt. Den 
kommunala verksamheten 
ska vara ett gott föredöme 

när det gäller inköp av 
ekologiska varor, miljö-
vänliga resor och källsor-
tering. Minst ett tankställe 
för biogas ska etableras i 
kommunen. Det ska vara 
möjligt att bo i hela Ale och 
det ska fi nnas bra kollektiv-
trafi k även när man kommer 
en bit bort från 45-an och 
järnvägen.

Orealistiskt
Ekonomisk hållbarhet 
manifesteras i kommunens 
budget som kommer att 
beslutas i kommunfullmäkti-
ge i november. S-V-MP har 
presenterat ett förslag till 
budget som innehåller en 
besparing på missbruksvå-
rden på 10 milj kr nästa år. 
Jämför det med årets budget 
på 18 milj kr så inser var och 
en att det är ett fullkomligt 
orealistiskt förslag som där-
med motverkar ekonomisk 
hållbarhet genom att göra 
det omöjligt att hålla budge-
ten. Jag förespråkar en rea-

listisk budget som är möjlig 
för verksamheterna att 
hålla samtidigt som de följer 
svensk lag och kommunens 
inriktningsdokument.

Social hållbarhet  handlar 
om att bygga ett samhälle 
där människorna trivs och 
mår bra. En trygg barndom 
och en bra skola är viktiga 
förutsättningar för detta. 
Det är sällan missbrukare el-
ler kriminella har en lyckad 
skolgång bakom sig för att 
uttrycka det milt. Den stora 
utmaningen för oss politiker 
är att kombinera tillräckligt 
stora och effektiva tidiga 
förebyggande insatser med 
tillräckligt stöd för dem som 
redan är på väg åt fel håll. 
En bra skola och förskola, 
ett starkt fokus på barnper-
spektivet i all kommunal 
verksamhet, mötesplatser 
för barnfamiljer som famil-
jecentraler och näridrotts-
platser är viktiga delar i det 
arbetet.

En bra verksamhet för 

äldre, sjuka och personer 
med funktionsnedsättning-
ar är en hederssak för mig 
liksom ett starkt fokus på 
skolan. Orealistiska bespa-
ringsförslag i en valbudget 
får inte tvinga fram  oge-
nomtänkta besparingar. 
Ökade skatteintäkter som 
resultat av tillväxt och håll-
bar utveckling ger utrymme 
för både kraftfulla skolsats-
ningar och en god kvalitet 
inom vård och omsorg.

Boel Holgersson (C)

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

Hållbar utveckling
kräver realistisk budget

Grundpaket

HHEEMMSSIIDDAA
UTAN LÖPANDE AVGIFTER

Vi hjälper dig 
gärna med

Ökade skatte-
intäkter som 
resultat av till-
växt och hållbar 

utveckling ger utrymme 
för både kraftfulla skol-
satsningar och en god 
kvalitet inom vård och 
omsorg.
BOEL HOLGERSSON (C)


