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1. Både ungdomar och vuxna talar 
om en ökad otrygghet i Ale. Hur 
ska den bekämpas?

2. Hur vill ni säkerställa kvalitén i äldreomsorgen
 i Ale den kommande mandatperioden?

Alekuriren låter partiernas främsta representanter besvara två angelägna frågor för aleborna i varje nummer fram till valet den 
14 september. Nedan läser du svaren på veckans två frågor:

INFÖR VALET

Mikael Berglund (M):
1. Det viktigaste för att bekämpa 
otryggheten är att vi bygger våra 
samhällen så att det finns liv och 
rörelse dygnet runt. Vi vill kom-
plettera detta med mer kamera-
övervakning i otrygga områden, 
bra belysning och fler väktare då 
polisens resurser uppenbarligen 
inte räcker till.

2. Vi vill inte belasta vår personal 
med att laga mat, utan istället ska 
de få fokusera på vad de är bra 
på, att ge omvårdnad och trygg-
het för de äldre. Vi vill bygga ett 
nytt äldreboende i Älvängen men 
också säkerställa en mångfald av 
boenden, till exempel trygghets-
boenden på våra orter.

Elena Fridfelt (C):
1. En bra förskola och skola före-
bygger oro och otrygghet i sam-
hället. Samma gäller en effek-
tiv missbruksvård och förebyg-
gande insatser. Mycket kan också 
göras genom fysisk planering som 
att gångvägar inte ska vara mörka 
och insynsskyddade, att inte 
skapa otrygga platser.

2. Större fokus på den enskildes 
behov. Satsningar på läkemedels-
genomgångar, matkvalitet och 
sociala aktiviteter både enskilt 
och i grupp. Förbättrad kvalitets-
uppföljning och valfrihet. Äldre-
omsorgen måste få en realistisk 
budget.

Rose-Marie Fihn (FP):
1. Allra helst skulle vi vilja ha till-

baka polisen i Ale, men det är ju 

ingen kommunal fråga. Vi kräver 

mer närvaro av polisen. Mer 

belysning och bort med höga bus-

kage. Vi vill att kommunen  i sin 

planering ska skapa miljöer som 

ger förutsättningar för trygghet 

och avskräcker från brottslighet. 

2. Parollen ”Du ska ha rätt att 

bo kvar hemma” får aldrig bli en 

skyldighet. Folkpartiet kommer 

att driva rätten till plats på äld-

reboende. Vi vill ha ett äldrebo-

ende centralt i Älvängen. All per-

sonal ska ges fortlöpande utbild-

ning och handledning. Vi vill ha 

en geriatriker – äldrevårdsläkare. 

Satsa på äldrevårdscentraler.

Sune Rydén (KD):
1. En allvarlig fråga som kräver 
flera insatser. Utveckla Ale-mo-
dellen om socialt utanförskap. Ge 
VAKNA de resurser som behövs 
i det drogförebyggande arbetet. 
Satsa på SSPF arbetet (samarbetet 
mellan socialtjänsten, skola, polis 
och fritid) för att tidigt fånga upp 

ungdomar med problem.

2. Äldreomsorgen står inför utma-

ningar med ett ökat antal äldre. 

Nytt äldreboende och ett trygg-

hetsboende i Älvängen under 

mandatperioden samt utveckla 

och förbättra anhörigstödet är 

viktiga åtgärder. Vi vill också för-

bättra kvalitén på de äldres mat 

och göra måltiderna ännu triv-

sammare.

F
Tyrone Hansson (FA):
1. Aleplacerad polis med närpoli-

sverksamhet. Mer samarbete med 

föreningslivet som i många fall 

fungerar som alternativa fritids-

gårdar. Försiktighet med förtät-

ning inom en del områden. Trygga 

stråk i våra samhällen. 

2. Lyssna på de äldres behov indi-

viduellt. En valfrihet behövs för 

att kunna tillgodose olika önskan 

och behov. Se över personaltät-

heten och höj statusen på under- 

och sjuksköterskor.  Ändrat syn-

sätt på våra äldre förebilder. De 

har sett till att du och jag har det 

ganska bra. 

Carlos Trischler (MP):
1. Otrygghet finns inne och ute, 
både i dagsljus och skymning.
En del otrygghet kan lösas med 
fysiska åtgärder. Miljöpartiet vill
se ett ökat socialt engagemang 
bland unga och exempelvis en
kvinno-/mansjour. Med ett mer 
solidariskt samhälle kan vi 
bekämpa otryggheten.

2. MP vill satsa på personalen. All 
personal ska få önskad tjänstgö-
ringsgrad. Tim- och visstidsan-
ställningar ska minska till förmån 
för tillsvidareanställningar på 
heltid. Antalet delade turer ska 
minska. Vi vill ha en geriatriker i 
Ale för att  ge de äldre kvalitet i 
vården.

Robert Jansson (SD):
1. Ytterst handlar det om att poli-

sen ska vara mer närvarande i 

kommunen. Tillsvidare får kom-

munen fortsätta att anlita väktare 

på kvällar och helger vid våra 

pendelstationer och i tätorterna. 

Utsatta platser ska kameraöver-

vakas. VAKNA-projektet ska fort-

löpa mot droger.

2. Antalet omsorgspersonal som 

besöker äldre i hemmet ska mini-

meras. Kommunen ska erbjuda 

heltid för den personal som 

önskar för att bidra till ökad kon-

tinuitet i vården. All vårdpersonal 

ska tala god svenska. Vidare sats-

ning på kompetensutveckling av 

personalen.

Johnny Sundling (V):
1. Runt om i världen, inte minst i 

vårt eget land, ser vi effekterna 

av ökade klyftor i samhället. Stora 

skillnader i inkomst mellan fattiga 

och rika är inte bra för någon. Vi 

tror på solidaritet och på att kom-

munen riktar resurser till de som 

har det svårast i samhället.

2. Vi kommer att arbeta för rik-

tiga anställningar, vi ser det som 

den viktigaste åtgärden för konti-

nuitet inom omsorgen. Enkelt sagt 

bli en attraktiv arbetsgivare som 

man vill arbeta kvar hos. Sedan 

är det en självklarhet för Vänster-

partiet att fokusera på valfrihet 

för våra brukare. Inte valfrihet för 

privata riskkapital som vill tjäna 

pengar på våra gemensamma skat-

temedel. 

Paula Örn (S):
1. Genom åtgärder som vi som 

kommun faktiskt kan påverka så 

som bra mötesplatser för unga, 

bättre belysning på otrygga plat-

ser och att bygga blandat så att 

det blir liv och rörelse i våra 

orter. Inte genom falska förespeg-

lingar om närpoliser som vi inte 

styr över. 

2. Vi vill öka de äldres möjligheter 

till verkligt inflytande genom att 

de får hemlagad mat och rätt att 

styra över sina insatser. Ett nytt 

äldreboende i Älvängen ska kom-

pletteras med Trygghetsboen-

den och vi ska satsa på vår perso-

nal med rätt till heltid och arbets-

kläder.

Jan A Pressfeldt (AD):
1. Återskapa en lokal polis. Till 

dess: Kommunala väktare som 

patrullerar i kommunen för att 

höja säkerhet och skydd för våra 

invånare, butiksägare, företagare, 

skolor och andra offentliga verk-

samheter, speciellt på nätter och 

helger. Vi vill att Ordningspolisen 

åter kommunaliseras.

2. Systematiskt samla in synpunk-
ter från våra äldre, personal och 
anhöriga för att identifiera bris-
ter; individuella genomförande-
planer, som följs upp; göra perso-
nalen mer delaktig i att utveckla 
och säkerställa kvaliteten; genom-
föra anhörigträffar, vilket upplevs 
som positivt.

Jag driver bland annat 
frågor om bättre villkor för 
pensionärer och sänkt skatt på 
pension.

Kryssa Rose-Marie Fihn!
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