
Kommande söndags 
tema i gudstjänsten 
är Förvaltare. Ett 

ord som vi inte använder 
varje dag. En person som 
inte kan klara sin situation 
behöver en god man eller en 
förvaltare. Förvaltaren har 
ansvar för att en person han/
hon hjälper ska ha en funge-
rande ekonomi. Förvaltarna 
ansvarar alltså för andras 
egendom. 

En kung hette Salomo. 
Han var mycket förståndig 
och vis. Han skrev en gång 
så här: Ingenting är nytt 
under solen. Har du läst i 
Bibeln om hur det var för 
länge sen? En profet, Amos 
hette han, skrev att affärs-
männen sa så här på den 
tiden: ”Vi vill göra våra mått 
mindre och öka priset”. Har 
du märkt att det är så även 
idag”? Meningen fortsät-
ter så här:” vi vill förfalska 
vågen”. Det är nog inte så 
vanligt men har säkert hänt. 

En förvaltare gör det 
bästa av det aktuella läget 
och förbereder sig för alla 
eventualiteter. Förvaltaren 
har ett stort ansvar inte bara 
för den han företräder utan 
också andra som han möter. 
Det är inte bara ekonomin 
som ska skötas. Även vår tid 
har ett stort värde. Det är 
viktigt att använda den på 
ett ansvarsfullt sätt. 

Vi lever i ett individualis-
tiskt samhälle. Vi vet själva 
bäst. Är det något som inte 
passar oss så byter vi ut det. 

I det första brevet som 
Paulus skrev till sin med-
hjälpare Timotheos ger han 

mycket allvarliga uppma-
ningar om hur han rätt ska 
förvalta sin tid. Anvisning-
ar som är skarpa. Så här 
skriver Paulus i 2Tim 4:1-5 
:  förkunna ordet, träd upp 
i tid och otid, vederlägg, 
tillrättavisa, vädja - tål-
modigt och med ständig 
undervisning. Det kommer 
en tid då människorna inte 
längre vill lyssna till den 
sunda läran utan skaffar sig 
den ene läraren efter den 
andre, därför att det kliar i 
dem att få höra sådant som 
de önskar. De slår dövörat 
till för sanningen och vänder 
sig till legenderna. Men 
håll alltid huvudet kallt, var 
beredd att slita ont, gör vad 
som åligger en förkunnare 
och fullfölj din tjänst. 

Så här står det i psal-
tarpsalm 8:  När jag ser din 
himmel, dina fi ngrars verk, 
månen och stjärnorna, som 
du har berett, vad är då en 
människa, att du tänker på 
henne, eller en människo-
son, att du låter dig vårda 
om honom. 

Dock gjorde du honom 
nästan till ett gudaväsen; 
med ära och härlighet krön-
te du honom. 

Du satte honom till herre 
över dina händers verk; allt 
lade du under hans fötter: 
får och oxar, allesammans, 
så ock vildmarkens djur,  
fåglarna under himmelen 
och fi skarna i havet, vad som 
vandrar havens vägar. 

HERRE, vår Herre, huru 
härligt är icke ditt namn 
över hela jorden!

Per-Ove Hansson

BETRAKTELSE

Förvaltare

Hej, har din man slutat 
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra dåligt.
Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Ungdomsarbetslöshe-
ten i Ale har under 
de senaste fyra åren 

 minskat med ca 27%.
Vi tycker det är fantas-

tiskt bra, men vi är inte 
färdiga än. Vi vill råda bot 
på ungdomsarbetslösheten 
tillsammans med skolan och 
näringslivet genom att dels 
stärka studie- och yrkesväg-
ledarresurserna. Ett stort 
problem för många ungdo-
mar idag är att de inte vet 
vad de vill arbeta med eller 
utbilda sig till. Vi tror att en 
stärkt studie- och yrkes-
vägledarresurs skulle hjälpa 
ungdomar att hitta rätt bana. 

Vi vill också göra prao i 

skolan obligatoriskt. Det är 
för att ungdomarna ska få 
viss praktisk erfarenhet av 
ett yrke och då lättare kunna 
välja när de ska börja gym-
nasiet, men också för att få 
kontakter i olika yrkeskårer. 

Att ha ett jobb är viktigt, 
inte minst för självkänslan. 
För många är ett sommar-
jobb det första jobbet man 
har, men det är svårt att få 
ett sommarjobb utan kon-
takter eller tidigare erfaren-
het. Det här problemet vi 
vill lösa genom att anställa 
en sommarjobbsförmedla-
re. Den personen kommer 
ha som uppgift att hjälpa 
ungdomar med CV och 

förmedlande kontakt mellan 
ungdomarna och närings-
livet. Sommarjobbsför-
medlaren ska också hitta 
de sommarjobb som fi nns, 
vara en trygg brygga mellan 
näringsliv och ungdomarna 
och stödja båda parter. 

Även kommunen som 
arbetsgivare har ett stort 
ansvar i att minska arbetslös-
heten bland unga. Vi föreslår 
därför att kommunen alltid 
ska prioritera arbetslösa 
ungdomar vid nyanställ-
ningar.

Vi kommer också att 
ställa krav på att ungdomar 
som står långt ifrån arbets-
marknaden, och således har 

svårast att få ett jobb, ska 
anställas varje gång kom-
munen ska utföra ett större 
byggprojekt. På så sätt får de 
ungdomarna arbetslivserfar-
enhet att sätta på sina CVn 
och något att söka andra 
jobb på. 

   Tillsammans förbättrar 
vi Ale.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Ungdomsarbetslösheten har minskat!
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I sommarnumret av 
Alekuriren skriver Sven 
Rydén (AD) om kom-

munmajoritetens misslyck-
ade politik – du är ju en del 
av denna – fanns det inga 
argument som räckte? Eller 
var du inte med? 

Din kritik av andra 
majoritetsföreträdare stärker 
ju inte precis bilden av 
sammanhållningen i Ales 
styrande majoritet utan är 
ett exempel på det sönderfall 
som vi upplever idag. Det är 
trots allt så att majoritets-
partierna inte fått fram ett 
budgetförslag för 2015. Vi 
rödgröna har som över-
enskommet levererat vårt 
förslag i juni.  

Att du sedan kritiserar 
oppositionen hör ju liksom 
till. Men ett bättre dukat 
bord – för en aktiv sam-
hällsutvecklingspolitik – än 

det som fanns 2010 får 
man leta efter. En ett år 
gammal (ÖP) översiktsplan 
som enhälligt antagits med 
tydliga inriktningar på var 
och hur Ale ska utvecklas. 
Varje mandatperiod ska 
detta dokument revideras i 
stor eller liten omfattning, 
men det har man inte klarat 
av denna mandatperiod, var-
för? Splittringen syns också i 
samhällsbyggnadspolitiken.

Under mandatperioden 
2007- 2010 köptes fl era 
strategiska markområden 
in för bostadsbyggande och 
mark för verksamheter det 
vill säga näringslivets behov. 
På varje ort fi nns nu större 
och mindre områden för 
etablering av ny företagsam-
het, detta tycker vi är bra 
och framsynt. 

Behovet av bostäder i 
förtätningslägen i våra orter 

fanns framme, bland annat 
via strukturstudier för såväl 
Nödinge som Älvängen, 
med ett brett deltagande 
av invånare, föreningsliv, 
företagare och kommunala 
tjänstemän och politiker, 
men tyvärr har väldigt lite 
hänt.

Det fi nns fl er exempel 
på misslyckanden. Den 
avstannande utvecklingen 
av Ale torg, där det fanns 
långt framskridna  idéer 
och tankar på utveckling av 
handeln, kommunadminis-
trationen,  parkeringsplatser, 
bostäder vid före detta gym-
nasieskolan, är besvärande. 
Allt som har åstadkommits 
är avtal och nya utrednings-
direktiv. 

Nu kvart över tolv ska två 
centrumledare anställas för 
utveckling – invånarna har 
ju redan sagt sitt, manegen 

är krattad, det behöver inte 
utredas mer – det behöver 
byggstartas! 

Du skriver att Aleföretag 
ska ha förtur på kommunala 
jobb. Vi trodde att du gillar 
konkurrens och konkur-
rens på lika villkor? Hur 
skulle det gå för Aleföretag 
om dessa inte kunde vinna 
upphandlingar i och runt 
Göteborg på grund av upp-
handlingsregler?

Alebor; det är dags för en 
aktiv samhällsbyggandspo-
litik igen där redan gjorda 
utredningar förverkligas och 
utvecklas. 

Vi ligger i startgroparna. 
Vi väntar på den 14 septem-
ber. Rösta på Socialdemo-
kraterna.

Jarl Karlsson (S)
Sven Pettersson (S)

Misslyck(AD) politik
Svar till Sven Rydén (AD):

Antalet anställda och 
deras kompetens 
är avgörande för 

kvaliteten i välfärden. I dag 
upplever många som arbetar 
i äldreomsorgen att det är 
ett hårt pressat arbete där 
tiden sällan räcker till. Det 
påverkar omsorgen om de 
äldre.

Under det närmaste 
decenniet ser vi en kraftig 
ökning i de åldersgrupper 
där omsorgsbehovet är som 
störst. Detta förstärks av 
ovanligt stora pensions-
avgångar i närtid. Rekry-
teringsbehovet till äldre-
omsorgen kommer därför 
att växa de kommande åren 
och det kommer att bli brist 
på utbildade undersköter-
skor.

Samtidigt är ungdomsar-
betslösheten hög ur både ett 
historiskt och internationellt 
perspektiv. Arbetslöshet i 

ungdomen sätter spår långt 
senare i livet. Ungdomar 
som blir arbetslösa direkt 
efter gymnasiet löper större 
risk att vara arbetslösa under 
de följande tio åren. 

Vi i Ale går till val på 
att alla ungdomar ska ha 
ett jobb, en nollvision för 
ungdomsarbetslöshet. En 
tydlig åtgärd är att vi vill 
ge alla ungdomar en chans 
att sommarjobba. Tyvärr 
har moderatledningen i Ale 
halverat antalet sommarjobb 
för unga.

Vi socialdemokrater vill 
också införa 90-dagarsga-
ranti som innebär att den 
som är ung och utan arbete 
senast efter 90 dagar ska 
erbjudas ett riktigt jobb, en 
utbildning som leder till 
jobb eller en kombination av 
utbildning och praktik. Nu 
tar vi det förslaget vidare. 

Vi kommer att investera 

2,8 miljarder kronor i 20 
000 traineejobb i omsorgen. 
Här i Ale kommun innebär 
det 51 stycken fl er anställda 
i äldre- och funktionshin-
deromsorgen. Traineejob-
ben ger unga möjligheten 
att jobba i omsorgen under 
ett år och samtidigt utbilda 
sig till undersköterska.

En undersökning som 
ungdomsbarometern 
genomfört åt Sveriges Kom-
muner och Landsting visar 
att sex av tio unga kan tänka 
sig ett välfärdsjobb. Det 
visar att många ungdomar 
tycker att välfärdsjobben 
verkar spännande och me-
ningsfulla.

Traineejobben ger 
ungdomar en möjlighet att 
få ett jobb, arbetslivserfar-
enhet och utbildning inom 
ett bristyrke, samtidigt som 
kommunerna får förutsätt-
ningar att stärka beman-

ningen och höja kvaliteten 
inom äldreomsorgen. Det 
tryggar också den framtida 
kompetensförsörjningen i 
välfärden.

Vi gör ett annat val 
än moderaterna. Istället 
för skattesänkningar och 
privatiseringar prioriterar vi 
kraftiga investeringar i jobb, 
skola och välfärd.

Så kan vi skapa ett bättre 
Sverige, och ett bättre Ale, 
för alla.

Monica Samuelsson (S)
Kandidat till gruppledare i Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden

51 fl er i äldreomsorgen i 
Ale med S-traineeplatser!


