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Jag har en dröm om att 
vi i Ale kommun tittar 
framåt och faktiskt ser 

möjligheter och lösningar 
tillsammans över partig-
ränser och oavsett titel 
eller hemort.

Under 2014 har endast 
ca 45 nya företag startat 
jan- juli månad med mot-
svarande 73 stycken samma 
period förra året och vi 
hade 158 st nystartade fö-
retag på under 2013. Visst 
kan vi hoppas och önska att 
antalet arbetstillfällen ökar 
genom att stora etablerade 
företag väljer att fl ytta hit, 
men Ale har den senaste 
tiden till största del bestått 
av småföretagare.

Men vi kan också gräva 
där vi står och utveckla 
det vi har och det som 
ligger närmast till hands 
är turismen. Turismen är 
den fjärde största näringen 
och omsatte totalt 284,4 
miljarder kronor under 
2013 i landet, en ökning 
med 3,9 procent sedan 
2012. Utländska besökare 
spenderade 105,7 miljarder 
kronor och svenska fritids- 
och affärsresenärer 178,8 
miljarder kronor, vilket 
motsvarar en ökning med 
2,3 respektive 4,8 procent 
jämfört med fjolåret.

Vi borde med hjälp av 
nya och etablerade entre-
prenörer och en kommun 
som uppmuntrar turist-
näringen och tar fram en 
plan kunna öka turismen 
och på så vis också öka 
skatteintäkter med hjälp 
av nyckelordet paketering 
av olika aktiviteter som till 
exempel:

Detta är bara ett axplock 
av möjligheter som en 
professionell turistorgani-
sation och entreprenörer 
tillsammans skulle kunna ta 
fram och genomföra. Med 
rätt kunskap och intresse i 
turistfrågor hos ansvariga 
så blir det en investering i 
framtiden och ökade skat-
teintäkter på längre sikt, då 
de besökare som kommer 
hit faktiskt kan tänka sig att 
både bo här och fl ytta sina 
företag hit när de ser vilken 
trevlig kommun vi har.

 Låt oss hoppas att 
politiker, tjänstemän och 
näringslivet kan samarbeta 
framöver för Ales bästa.

Lena Wingbro
Fokusgrupp Företagande 

i Framtid i Ale
Fokusgrupp Företagsutveckling

i Näringslivsrådet
Verksamhetsansvarig

Nyföretagarcentrum Ale

Jag har en dröm

Så här i valspurten kör 
Moderaterna i Ale en 
intensiv kampanj med 

budskapet att de håller vad 
de lovat. Moderaterna lovade 
Ales invånare 19 specifi -
ka vallöften under förra 
valrörelsen, av dessa har 
man bara lyckats leverera 3. 
Konstgräs, Vårdnadsbidrag 
(kommer med all sannolikhet 
att tas bort nästa mandat-
period) och LOV (utnyttjas 
knappt och kommer med all 
sannolikhet tas bort nästa 
mandatperiod). ). Några av 
de övriga vallöften man gav 

var att alla avdelningar på 
våra äldreboende skulle få en 
anställd till, detta är inte på 
något sätt genomfört. Man 
lovade att det inte skulle 
fi nnas småbarnsgrupper på 
förskolorna med mer än 
12 barn, detta löften är vi 
inte i närheten av. Under 
förra valrörelsen förklarade 
Moderaterna i Ale att detta 
var att anse som ett kontrakt 
mellan dem som politiker 
och Ales invånare. Hade ett 
företag skrivit ett kontrakt 
med någon och levererat ett 
så dåligt utfall hade de blivit 

stämda för avtalsbrott och 
det med rätta. 

Vi är naturligtvis med-
vetna om att den politiska 
verkligheten inte är enkel, 
det är därför man ska vara 
försiktig med vallöften. 
Man bör även vara försiktig 
med att i efter kommande 
valrörelse gå ut stenhårt 
med ”vi håller vad vi lovar”. 
Enligt oss är 3 av 19 inte att 
”hålla vad man lovar”, det 
är att misslyckas och när 
man misslyckas borde man 
vara ödmjuk och säga att det 
här var mycket svårare än vi 

trodde. Vi konstaterar dock 
att Moderaterna blundar in-
för detta faktum och istället 
hoppas att Ales invånare ska 
glömma gamla löften. Det 
blir upp till väljarna i det 
kommande valet att ta ställ-
ning till vad man anser om 
brutna vallöften. Vi kommer 
att presentera vår politik de 
närmaste veckorna och visa 
hur den ska genomföras.    

Johnny Sundling 
Ingmarie Torstensson

Vänsterpartiet Ale

Det första jobbet för 
många ungdomar är 
ofta ett sommarjobb. 

Det ger en välbehövlig skjuts 
i många ungdomars ekonomi 
medan man studerar, det 
leder till arbetslivserfaren-
het och man får kontakter 
på arbetsmarknaden. Även 
forskning visar att sommar-
jobb för ungdomar ökar 
möjligheten att få ett riktigt 
arbete senare. Ett stort 
problem idag är tyvärr att ett 
sommarjobb är svårt att få 
utan kontakter och tidigare 
erfarenhet. Många ungdo-
mar befi nner sig på så sätt i 
ett moment 22.

   Vi i Moderaterna har 

fl era förslag kring hur vi 
kan råda bot på ungdomsar-
betslösheten. Ett är att Ale 
kommun anställer en som-
marjobbsförmedlare. Det 
innebär en eller fl era perso-
ner som ska fungera som en 
länk mellan näringslivet och 
ungdomarna. Syftet är att 
hjälpa våra företagare och 
ungdomar att hitta varandra, 
men också att kommunen 
agerar som den där kontak-
ten, referensen, som ungdo-
marna kanske inte fått än. Vi 
ska självklart också som kom-
mun erbjuda sommarjobb till 
ungdomarna, men då ska det 
gälla arbeten där ungdomar-
na ersätter semesterlediga 

anställda och de ska få skälig 
lön, för skäligt arbete.

   I förra veckan kom 
väldigt glädjande nyheter. 
Ungdomsarbetslösheten 
har minskat med 13,4% i 
Ale det senaste året enligt 
arbetsförmedlingen och den 
har minskat med mer än 27 
% sedan 1 januari 2011. I 
förra veckan påstods att detta 
inte var sant. Självklart får 
man fel svar från statistiken 
om man jämför äpplen och 
päron. Arbetsförmedlingen 
ändrade sitt sätt att räkna 
ungdomsarbetslösheten 
mellan 2011 och 2014 och 
därför kan man bara jämföra 
antalet, inte andelen, ungdo-

mar som är arbetslösa. 
   Att ungdomsarbetslös-

heten har minskat så pass 
mycket är något som vi i 
Moderaterna är otroligt stol-
ta över, men vi är inte nöjda. 
Vi vill råda bot på ungdoms-
arbetslösheten tillsammans 
med näringslivet.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Daniel Mörner (M)
Sommarjobbande ekonomistudent

Den här veckan kom-
mer alla barn i Ale 
och Sverige tillbaka 

till klassrummen, i en skola 
där det har hänt en hel del de 
senaste åren. Folkpartiet li-
beralernas skolpolitik bygger 
på kunskapsmål och tydlig 
uppföljning. Utbildning är 
nyckeln till jämlikhet. En 
skola för kunskap, med tyd-
liga mål, arbetsro och lärare 
som leder undervisningen, 
är viktigast för de elever som 
har sämre förutsättningar 
med sig hemifrån. För att 
skolan ska bli likvärdig före-
slår vi att staten ska ta över 
ansvaret för skolan.

Det är de svagaste elever-
na som lider mest av stök och 
bråk på lektionerna. Nästan 
var tredje elev på högstadiet 

och gymnasiet uppger att de 
blir störda av andra elever på 
de fl esta lektioner.

Vi måste göra mer. Folk-
partiet går till val på mindre 
klasser och fl er lärare på 
lågstadiet, fl er speciallärare 
och lärlingsutbildningar på 
gymnasiet.

För att skapa arbetsro åt 
eleverna fi nns det inte bara 
en enkel lösning. Vi måste 
göra många saker samtidigt. 
I grunden handlar det om att 
förändra attityder i klassrum-
men, i skolor och även bland 
föräldrar. Men lärarna kan 
också behöva fl er befogen-
heter.

Folkpartiet föreslår att 
högstadieskolor och gymna-
sieskolor ges möjlighet att 
skriva ett skriftligt ordnings-

omdöme som en bilaga till 
terminsbetygen. Varje skola 
bestämmer själv om man vill 
införa detta och det ges inte 
vid slutbetygen.

Någon form av ordnings-
omdöme/ordningsbetyg 
fi nns i nästan alla andra 
länder, till exempel i våra 
nordiska grannländer. 
Sverige hade förut obliga-
toriska ordningsbetyg men 
de avskaffades för några 
årtionden sedan. Sedan dess 
har ordningssituationen 
försämrats.

Folkpartiet liberalernas 
förslag är bland annat: 

ligare 10 000 förstelärar-
tjänster 

klasser och fl er lärare

Inga elever ska lämna grund-
skolan utan att kunna läsa, 
skriva och räkna. Alla elever 
ska få det stöd de behöver!

Vi är glada över den över-
enskommelse om skolan som 
alla partier i Ale (utom AD 
och SD) har gjort trots att 
ett nystartat parti påstår att 
vi inte kan 
samarbeta.

Tillsam-
mans kan 
vi göra Ale 
bättre!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale 

Vänsterpartiet i Ale 
vill under nästa 
mandatperiod inleda 

ett försök med sextimmars 
arbetsdag med bibehållen lön 
på en av Ales hemtjänstgrup-
per. Projektiden bör vara 6 år 
för att kunna utvärdera effek-
terna på arbetsmiljön, sjuk-
frånvaron och på stabiliteten 
inom arbetsgruppen. Men 
naturligtvis även på bruka-
rens upplevelse av kvaliten på 
tjänsterna.

Vi tror att genom att 
ha Sextimmars arbetsdag 
kommer arbetsmiljön att 
förbättras, både för persona-
len och för brukaren. Med 
en lägre sjukfrånvaro drastisk 
sjunkandes inom detta 
tunga arbete, ges mer tid 
för återhämtning och i det 
långa loppet förhoppningsvis 
klara av att arbeta fram till 65 
års ålder. Inom kommunals 
verksamhet är det många 
som måste förtidspensionera 
sig på grund av förslitningar 
på kroppen relaterat till 
det tunga arbetet. För att 
kunna erbjuda bra professi-
onell omvårdnad behövs en 
välmående personal, som kan 
erbjuda sina brukare bästa 
tänkbara vård. Vänsterpartiet 

i Ale kommun anser att 
vägen mot ett jämställt 
samhälle, är genom en 
arbetstidsförkortning. Att 
heltid ska vara norm och 
deltidsanställningar ska 
räknas om till heltidstjänster. 
Vi anser att en åtgärd att 
bekämpa arbetslösheten i 
Ale, är genom sextimmars 
arbetsdag inom hemtjänsten. 
Personal kommer att behöva 
anställas om man går ner i 
arbetstid.

Många kommer att säga 
att sextimmars arbetsdag är 
ogenomförbart, vår kom-
munen och landets ekonomi 
kommer att gå under, att det 
är omöjligt!

Detsamma sades 1971 när 
femdagarsveckan infördes, 
då blev 40 timmar en normal 
arbetsvecka. Sverige blev 
starkare, produktiviteten 
ökade markant. Människor 
fi ck mer fritid, samt tid för 
återhämning. Det är möjligt 
att genomföra sextimmars 
arbetsdag, det är nästa na-
turliga steg att ta för Sverige 
och Ale! 

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Patrick Pizarro
Vänsterpartiet Ale          

Kontraktsbrott? 

 Sommarjobbsförmedlare – en av lösningarna på ungdomsarbetslösheten! 

Sextimmars arbets-
dag är möjligt!

Framtiden börjar i klassrummet!

Under många år av 
socialdemokra-
tiskt styre har Ale 

kommun utvecklats till 
en otroligt föreningstät 
kommun. Det är vi väldigt 
stolta över. Här fi nns också 
många anläggningar som 
sköts av våra föreningar 
genom så kallade skötselav-
tal. Våra föreningar tar ett 
stort ansvar och utvecklar 
anläggningarna tillsammans 
med kommunen. Det är vi 
väldigt stolta över. 

Vi socialdemokrater vill 
nu ta ytterligare steg för att 
bredda föreningslivet i Ale. 

Vi ser att Jennylundsområ-
det är ett viktigt område att 
bygga vidare på och utveck-
la. Det har sedan 2010 legat 
medel i investeringsbudge-
ten för upprustning av rid-
huset vid Jennylund. Trots 
det har ingenting hänt. Det 
är hög tid att tillsammans 
med ridklubben titta på 
vad som måste göras. Vi 
avsätter också för nästa år 
12 miljoner som tillsam-
mans med årets medel ska 
täcka detta och ytterligare 
en satsning.

Vi vill se en stegvis 
utbyggnad av en friidrott-

sarena på Jennylund. Under 

IF Friidrott växt till en av 
Ales största föreningar och 
många barn och ungdomar 
har upptäckt en fantastisk 
idrott. När vi politiker ser 
en sådan fantastisk utveck-
ling av antalet aktiva inom 
en idrott måste vi också 
svara upp med att erbjuda 
dessa barn och ungdomar 
goda möjligheter att utöva 
sin idrott. Därför satsar vi 
på friidrotten på Jennylund. 

Det är också viktigt att 
vi fortsätter bygga på det 
spontana idrottandet som 

näridrottsplatserna är bra 
för. Vi vill se fl er av dessa 
men inte fullt så många som 
moderaterna. Dessutom 
kommer det om vi social-
demokrater för alebornas 
förtroende att vara med oss 
utveckla Ale alltid att fi nnas 
is i Ale arena!

Rösta på Socialdemokra-
terna för ett brett fören-
ingsliv i Ale!

Anki Paulin (S)
Kandidat till gruppledare för 

Kultur- och fritidsnämnden

Socialdemokraterna vill satsa på Jennylundsområdet!


