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NÖDINGE.Det var en 
mycket imponerad so-
cialförsäkringsminister 
som lämnade Ale efter 
en kort visit.

Redovisningen av hur 
näringslivet involvera-
de arbetslösa ungdomar 
i ett unikt samverkans-
projekt när näridrotts-
platsen i Nödinge fär-
digställdes gjorde starkt 
intryck.

– I små kommuner är 
småföretagare ofta sto-
ra hjältar, konstaterade 
Ulf Kristersson (M).

Moderaterna har inlett en 
offensiv samtalskampanj och 
samtliga ministrar deltar. 
Socialförsäkringsminister, 
Ulf Kristersson, stannade 
till i Ale på vägen till Partille 
där han senare skulle få prata 
med ortsborna.

– Vi har fått senaste nytt 
från regeringen och samti-
digt gavs vi en chans att visa 
upp något av våra positiva 
initiativ. Det gäller att sprida 
goda idéer vidare och i Ale 
vill vi gärna gå i framkant när 
det gäller social upphand-
ling, berättar Isabell Korn, 

valledare för Moderaterna i 
Ale.

I samband med att nä-
ridrottsplatsen i Nödinge 
skulle färdigställas tog kom-
munen kontakt med Kollan-
da Grus och Göran Tilly 
som fått uppdraget. De dis-
kuterade möjligheterna för 
företaget att praktikanställa 
tre arbetslösa ungdomar som 
under en kommunal projekt-
ledare involverades i bygg-
nationen.

– Jag tyckte det lät väl-
digt spännande och jag vet 
ju hur viktigt det är att vi på 
olika sätt försöker utbilda 
nya anläggare. Sedan kände 
jag Saman Fattah som var 
kommunens samordnare i 
projektet och därför tvekade 
jag inte att tacka ja till pro-
jektet. Det skulle jag mycket 
väl kunna tänka mig att göra 
igen, berättar Göran Tilly.

Saman Fattah som har er-
farenhet både som snickare 
och fritidsledare samt arbete 
med ungdomar med invand-
rarbakgrund blev en nyckel-
person.

– Jag ska inte säga att det 
alltid var lätt, men totalt sett 
är jag jättenöjd och stolt 
över vad killarna har bidragit 
med. Det gav dem en knuff i 
rätt riktning, självförtroende 
och motivation att gå vidare. 
Jag hoppas kommunen vill 

fortsätta att jobba så här, sä-
ger Samman Fatta.

Det gav Isabell Korn 
omedelbart besked om.

– Vi har för avsikt att 
vid alla större kommunala 
byggnationer ska entrepre-
nören involvera arbetslösa 
ungdomar på ett eller annat 
sätt. Vi ser inte att det skulle 
fi nnas några lagliga hinder 
och skulle det vara så får vi 
se till att ändra på det. Själv-
klart kan vi inte lägga hela 
ansvaret på företaget, utan 
kommuen får bidra med en 
resurs som stöttar de som 
involveras, menar hon be-
stämt.

Socialförsäkringsminister, 
Ulf Kristersson, gillade vad 
han hörde.

Intressant modell
– Det är en mycket intressant 
modell och jag njuter av att 
höra hur ni prövar er fram i 
samverkan med näringslivet.
Tillsammans kan vi göra un-
derverk, underströk han och 
tillade:
– Det här är ett bra exempel 
på hur kommun och närings-
liv kan kombinera en social 
insats i en entreprenad, där 
allt som händer är på riktigt.

Efter besöket i Nödinge 
gav han sig iväg för att 
knacka dörr i Patille. Mo-
deraterna har satt som mål 

att genomföra 1 miljon sam-
tal genom att bland annat 
knacka dörr. I Ale har Mo-
deraterna skruvat upp ambi-
tionen från 3500 dörrknack-
ningar till 5000.

– Det är nu valrörelsen 
börjar och det är oerhört 
många intressanta möten 
vi gör. Det fi nns många bra 
idéer där ute. Jag hoppas vi 
får chansen att genomföra 
dem efter valet, avslutar Isa-
bell Korn.

Imponerad minister på besök i Ale
– Arbetslösa byggde näridrottsplats
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Titta vad bra det blev! Göran Tilly, Kollanda Grus, och Saman Fattah, Ale kommun, visade stolt 
upp näridrottsplatsen i Nödinge för socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. I projektet involve-
rades arbetslösa ungdomar som fick en värdefull erfarenhet.

Moderaternas valledare i Ale är Isabell Korn.

Stefan Ekwing Hanna Wolodarska

Stefan Ekwing

”Liberalismen står upp för den en-
skilda människan och en marknads-
ekonomi med humanistisk grundsyn.”

Hanna Wolodarska

”Unga behöver utbildning, jobb och 
bostad för en bra start i livet.”

DET SOCIALLIBERALA ALTERNATIVET I ALE!


