
Aledemokraterna 
driver med visst stöd 
av MP kravet att sälja 

Alebyggen för att frigöra 
500 miljoner som ska satsas 
på skolan och äldreomsor-
gen. Det kan ju vid en första 
tanke låta lockande men är 
en ogenomtänkt idé som 
Kristdemokraterna inte 
stödjer.

Annonsen i senaste Ale-
kuriren har orsakat stor oro 
bland personal och bland 
många boende i Alebyg-

gens ca 2000 lägenheter. 
Visst kan man förstå att det 
kliar i fi ngrarna på vissa 
politiker att få 500 miljoner 
att fördela men det är en 
felaktig tanke att avhänga 
sig möjligheterna för kom-
munen att använda Alebyg-
gens som ett verktyg i den 
kraftiga samhällsutveckling 
som nu sker i Ale. Sedan är 
500 miljoner en i vinst en 
ren gissning och ska man då 
dela ut 50 miljoner om året 
så räcker pengarna i 10 år 

eftersom det idag inte fi nns 
någon avkastning på kapital 
att tala om. Frågan blir ju 
då? Vad händer efter 10 år 
då verksamheterna med stöd 
av dessa pengar expanderat 
i vetskap om att i nästa år 
kommer nya friska miljoner. 
Var ska då pengarna tas? Då 
har kommunen inget bolag 
att sälja. Är det skattehöj-
ningar som väntar?

Alebyggen gjorde i våras 
en strategisk affär och sålde 
våra äldreboende till Riks-

Alebyggen ska inte säljas

Det fi nns totalt en 
miljon företag i 
Sverige. 74% av 

dessa är ensamföretagare 
och 22% har färre än 10 
anställda! 2012 fanns i Ale 
kommun 1081 företag. Av 
dessa är enligt kommunens 
hemsida 756 enmansföre-
tagare och 222 har färre än 
fyra anställda. Alltså fi nns 
i vår kommun mer än 900 
personer som driver en egen 
verksamhet helt ensamma, 
i kompanjonskap eller med 
endast några få personer vid 
sin sida.

Och de absolut minsta 
företagen blir allt fl er. Det 
är många som efter mycket 
vånda vågar släppa taget om 
den trygga anställningen för 
att försöka förverkliga sin 
vision om att kunna försörja 
sig som egenföretagare. Allt 
fl er branscher domineras 
numera av fria egenföreta-
gare som ensamma eller i 
nätverk försöker leva på att 
sälja sina produkter eller 
tjänster.

Drömmen om att vara 
sin egen är ofta stark, trots 
att man vet att nästan alla 
skyddsnät i samhället i ett 
slag rycks bort. Och lyckas 
man inte skaffa tillräckligt 
många kunder och inte kan 

ta ut någon lön, - då får 
man skylla sig själv. Så länge 
man kämpar på i sitt företag 
fi nns ingen hjälp att få från 
samhället. För att få tillgång 
till trygghetssystemen måste 
man ge upp helt och gå i 
konkurs. 

Så, vem bryr sig om 
de minsta företagen? När 
rödgröna politiker talar om 
arbetsmarknad och företa-
gande nämner man i princip 
aldrig de minsta företagar-
nas livsvillkor. Alla dessa 
fria själar som oftast jobbar 
50-60 timmar i veckan och 
som nästan aldrig varit 
sjukskrivna eller fått någon 
som helst ersättning från 
försäkringskassan.

När vänstern vill försvåra 
för enskilda företagare att 
starta företag inom välfärds-
sektorn stödjer Folkpartiet 
Liberalerna allas rätt att vara 
entreprenörer och starta 
företag inom vilken bransch 
man vill. 

Utan människor som är 
beredda till detta person-
liga risktagande kommer 
Sverige att stanna, likaså Ale 
kommun. Inget samhälle 
fungerar utan välmående 
företag som gör vinster och 
betalar skatt så att omsorg, 
skola och infrastruktur kan 

fungera med en hög kvalitet. 
Folkpartiet Liberalerna 

står för en politisk ideologi 
som värnar varje människas 
rätt och frihet. Friheten att 
själv bestämma över sitt liv 
oavsett om man väljer att 
vara anställd eller egenföre-
tagare. Folkpartiet Libera-
lerna är det socialliberala 
alternativet i Ale. Vi står 
för social omsorg, valfrihet, 
jämställdhet och en femi-
nism utan socialism. 

Om Du lägger din röst 
på Folkpartiet Liberalerna 
i Ale lovar vi att verka för 
att kommunen utvecklar sin 
servicekultur, intresserar 
sig mer de mindre företa-
gens utveckling och deras 
möjlighet att konkurrera i 
kommunala upphandlingar. 
Folkpartiet Liberalerna vill 
kämpa för att vår kommun 
skall vara den mest attrakti-
va kranskommunen att både 
bo, leva och driva företag i. 

Stefan Ekwing 
Ordförande

Folkpartiet Liberalerna i Ale

Vem bryr sig om de minsta?
Vi socialdemokrater 

tror att nyckeln till 
förbättrad servi-

ce i vår kommun ligger i 
att vår personal trivs och 
känner sig uppskattade på 
jobbet. Tyvärr är det allt för 
sällan så i moderatstyrda 
Ale. Chefsomsättningen 
är onormalt hög och i den 
enda riktiga personalenkät 
som har gjorts under den 
senaste mandatperioden 
vittnar många om brister i 
den psykosociala arbetsmil-
jön och man är inte nöjd 
med ledningen av kommu-
nen. 

Det är dags att satsa på 
en personalpolitik som kan 
lyfta Ale. Den viktigaste 
satsningen för oss handlar 
om rätten till heltidsarbete. 
Alldeles för många, framför 
allt kvinnor, arbetar idag 
ofrivillig deltid. Idag sköts 
frågan om heltid så dålig av 
den moderata ledningen att 
fackförbundet Kommunal 
har valt att säga upp det 
lokala kollektivavtalet med 
Ale kommun. I Ale arbetar 
bara ca 73 % av perso-
nalen heltid medan man 
i kommuner som arbetat 

medvetet med en så viktig 
jämställdhetsfråga når upp 
emot 85 % som arbetar 
heltid.  Fler som jobbar 
heltid innebär fl er kvinnor 
som kan leva på sin lön.

För att genomföra 
förändringen bör vi satsa på 
att alla som nyanställs i Ale 
är införstådda med att arbe-
tet i Ale kommun innebär 
att man ibland tjänstgör på 
fl era arbetsplatser. Vi tror 
att det är en mycket mer 
framgångsrik väg att gå än 
att försöka fl ytta på med-
arbetare som kanske varit 
20 år eller mer på samma 
avdelning. Vi måste också 
göra heltid till normen och 
i sista hand återkalla dele-
gationen för att fastanställa 
personal på deltid från 
enhetscheferna. Ytterligare 
ett förslag är att synliggöra 
kostnaderna för alla dessa 
deltids- och timanställda 
genom att införa ett högre 
personalomkostnadspåslag 
för dessa anställningar.

En annan satsning som 
vi tror på är att erbjuda 
våra anställda arbetskläder. 
Moderatledningen har sagt 
upp avtalet om arbetsklä-

der, även för äldreboenden, 
vilket vi inte kan ställa 
oss bakom. Självklart ska 
kvinnodominerade yrken 
som undersköterskor och 
förskolelärare/barnskötare 
ha samma rätt till arbetsklä-
der som de, fl est män, som 
arbetar inom till exempel 
gata och park. Arbetskläder 
skapar också en tydlig iden-
titet för de som vi är till 
för. Arbetskläder kan tyckas 
litet men vi hoppas och tror 
att det också sänder en tyd-
lig signal till våra medarbe-
tare att de är viktiga för den 
politiska ledningen.  

Vi har också tillsammans 
med våra samarbetspart-
ners avsatt medel för att 
gå fortare fram med att ta 
bort ojämställda löner i vår 
kommun. Eftersom det 
kostar upp emot 7 miljoner 
årligen att komma tillrätta 
med detta är det hög tid att 
sätta igång med arbetet. 

Paula Örn (S)

Jag är oerhört stolt över 
att vi socialdemokrater 
trots att vi är i opposi-

tion har valt att ta ansvar för 
utvecklingen av Ales skolor. 
Vi har inte valt att sätta oss 
på sidlinjen och spy ur oss 
insändare efter insändare 
med exempel för att påvisa 
hur uselt det är ställt i sko-
lan i Ale. Det är nämligen 
helt förödande för skolan att 
uppföra sig på det viset. 

Vi är inte nöjda med de 
kunskapsresultat som våra 
elever når idag men vi är 
också väldigt stolta över 
allt det fi na arbete som våra 
lärare, förskolärare och alla 
annan personal i skolor och 
förskolor genomför varje 
dag och varje vecka. Det 
fi nns alla möjligheter att vi 
tillsammans, både i politiken 
och med kommunledning, 
tjänstemän och all personal 
ska kunna vända utveckling-
en i våra skolor. Det kräver 
som vi ser det två saker; vi 

måste orka samverka över 
de politiska blockgränserna 
för att ge skolan tydliga och 
långsiktiga spelregler här i 
vår kommun och det kräver 
mer resurser. 

Vi socialdemokrater ser 
tydligt att förutsättningarna 
för oss att förbättra Ales 
skolor blir mycket bättre 
med en socialdemokratiskt 
ledd regering. Det kom-
mer nämligen att innebära 
tydliga resursförstärkningar 
av den kommunala ekono-
min. Sammanlagt innebär 
de olika nationella sats-
ningarna på fl er traineejobb 
för unga arbetslösa, 
på mindre klasser, på 
fl er specialpedagoger/
speciallärare, på skolorna 
med lägst resultat, på min-
dre förskolegrupper och fl er 
komvuxplatser minst 15 mil-
joner kronor mer till skolan 
i Ale. 15 miljoner innebär 
ca 30 heltidsanställda. Här i 
Ale har vi också presenterat 

en budget för kommunen 
där vi vill satsa 30 miljoner 
mer på skolan nästa år, 
utöver löneökningar och 
kostnadsökningar.  

Dessutom lyssnar vi soci-
aldemokrater på forskningen 
som så tydligt visar vare sig 
tidigare betyg eller betyg i 
ordning skapar bättre kun-
skaper. Vi ser också att den 
fria etableringsrätten som 
bland annat skapat 3000 fl er 
gymnasieplatser än elever 
faktiskt inte leder till en 
bättre gymnasieskola. Något 
inte minst vi här i Ale har 
fått lida för när vi tvingades 
avveckla Ale gymnasium. 

Rösta på socialdemokra-
terna, för en regering som 
satsar på skolan och för 
lokala politiker som lovar att 
fortsätta vårt goda 
samarbete över 
blockgränserna för 
bättre skolor i Ale!

Dennis Ljunggren (S)
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På vägen mellan 
Alafors och Starrkärr 
(Alingsåsvägen) är 

det full fart hela tiden. Från 
mitt lilla hus kan jag bland 
annat iaktta mammor och 
pappor som drar barn-
vagnar längs med vägen. 

Folk rider, åker rullskidor, 
promenerar, joggar, cyklar 
med mera.

På vägen dundrar lång-
tradare, bussar och bilar 
fram. Många tungt lastade 
fordon väjer och går över 
till tillfällig ”vänstertrafi k”.

Tack för visad hänsyn 
och all heder till yrkes-
chaufförerna, men som 
sagt: Vägen är livsfarlig! 
Det behövs en gång- och 
cykelväg mellan Alafors och 
Starrkärr.

Tommy Gustafsson (V)

Gång- och cykelväg mellan Alafors och Starrkärr

Arbetskläder och heltid- en del av jämställdhetsarbetet!

Skolan behöver en social-
demokratiskt ledd regering!

hem. Detta var en klok affär 
som genererade en stor vinst 
som Alebyggen behöver för 
de kraftfulla nybyggnads 
och renoveringsplaner som 
nu pågår. I en framtid med 
en roll i Ales samhällsut-
veckling kan givetvis nya 
affärer behöva genomföras 
för bolagets och kommu-
nens bästa.

I maj fl yttade hyresgäs-
terna in i 36 lägenheter i 
Kronogården. I Älvängen är 
också Änggatan med ca 76 
lägenheter på gång, bland 
annat med ett trygghetsbo-
ende på ca 20 lägenheter.

I Alafors och Furu-
lundsområdet byggs både 
hyresrätt och bostadsrätt. I 
Nol på Folketshusvägen och 
Mossvägen ska ett stort pro-
jekt med både nybyggnad, 
renovering och påbyggnad 
av befi ntliga hus starta. 
Detta projekt med ca 200 
nya lägenheter några hundra 
meter ifrån pendeltågssta-
tionen kommer att utveckla 
Nol.

I Nödinge är ALEX  AB  
( Alebyggen och PEAB) på 
gång med ”gymnasiekullen” 
med ca 100 lägenheter.

Utöver gymnasiekull-
en fi nns mycket att göra i 

Nödinge. Handelsområ-
det behöver utvecklas för 
att inte tappa i köpkraft 
och bostadsområdena på 
Klöverstigarna behöver re-
noveras men det fi nns också 
utrymme för förtätning och 
möjlighet att bygga på några 
våningar. 

Givetvis kan och ska 
kommunen här använda 
Alebyggen som ett verktyg 
för kommunen och hyres-
gästernas bästa.

Ale kommun behöver få 
en samlad kommunadmi-
nistration. Dagens situation 
med förvaltningarna spridda 
på fl era orter är inte längre 
acceptabel utan driver kost-
nader och orsakar en mängd 
tidskrävande arbetsresor. 
Om kommunen skulle 
bestämma sig för ett nytt 
kommunhus i Nödinge skul-
le det bli den grundsten som 
skulle starta upp den viktiga 
och nödvändiga förnyelsen 
av Ale torg.

Ett problem som då upp-
står är ju vad fi nns att göra 
med byggnaderna i nuvaran-
de kommunhuset i Ledet?

Även här kan Alebyggen/
ALEX få ett uppdrag att ta 
fram en plan på hur området 
ska användas. Vi vet att i 

de äldre delarna av huset så 
fanns det tidigare ett antal 
lägenheter. Här kan möjlig-
heten fi nnas att få fram ett 
antal mindre lägenheter för 
ungdomar.

Sammanfattning:

säljas.

den nödvändiga och kraftigt 
pågående samhällsutveck-
lingen i Ale.

ring av Folketshusvägen, 
Mossvägen och Klöversti-
gen ska göras i dialog med 
hyresgästerna.

nytt kommunhus.

uppdrag att utreda vad man 
kan göra med kommunhuset 
i Ledet.

Slutligen så får jag väl 
tacka på bolagets vägnar för 
berömmet från AD att det 
är ett välskött bolag.

Sune Rydén (KD)


