
Det har inte undgått 
någon att otrygg-
heten ökat i våra 

tätorter och i synnerhet runt 
våra pendelstationer. Detta 
måste vi göra någonting 
åt nu! Brottsförebyggande 
arbete delas upp i två områ-
den. Social brottsprevention 
innebär åtgärder som påver-
kar en persons benägenhet 
att begå brott. Exempel 
på sådan verksamhet kan 
vara att motverka skolk i 
skolan. Situationsanpassad 
brottsprevention innefattar 
mer åtgärder som syftar till 
att minska antalet situa-
tioner som kan resultera i 
brottslighet genom att göra 
brotten svårare att utföra, 
öka risken för upptäckt 
eller att minska vinsten av 
brottet. Exempel på sådan 
verksamhet kan vara att 
införa kameraövervakning 
eller patrullerande ord-
ningsvakter på brottsutsatta 
platser. Vår uppfattning är 
att båda angreppssätten är 
helt nödvändiga, men att 
den situationsanpassade 
brottspreventionen i dags-
läget är mest eftersatt och 
därför kräver mest resurser i 
form av nysatsningar.

Vi noterar nu att Modera-
terna valt att ansluta sig till 
vår linje om ökad kamera-
övervakning i kommunen. 
Det är något som behövs för 
Ales invånare. På kort sikt 
måste kommunen gå in och 
anlita väktare som garante-
rar våra invånares säkerhet. 

Vi kan inte acceptera fl er 
våldsdåd i kommunen.

De senaste veckorna har 
vi pratat med hundratals och 
åter hundratals väljare. Vi 
möts av att allt fl er pratar 
öppet om ökade otrygghe-
ten som många härleder till 
den växande segregationen 
i Ale. Många pratar om att 
man inte längre känner igen 
sig i sin egen hemkommun. 
Detta är invånarnas egna be-
rättelser. Vi för en ansvars-
full invandringspolitik med 
stopp för ökad segregation 
i vår kommun. Den enskilt 
viktigaste åtgärden är att 
införa en invandringspaus i 
kommunen. Att genomföra 
en anpassningspolitik där 
de som kommer hit måste 
uppvisa viljan att anpassa sig 
till svenska förhållanden och 
genomgå en samhällsutbild-
ning.

Det är underligt att soci-
aldemokraterna helt verkar 
lämna walk-over i trygghets-
frågan för Ales invånare. Vi 
ser inga tecken på viljan till 
konkreta förslag. Det hade 
ändå varit klädsamt om man 
på allvar vill göra anspråk på 
att styra kommunen.

Valet handlar om mer 
trygghet, fl er poliser på ga-
tor och torg  eller en fortsatt 
massinvandring!

Robert Jansson (SD)

Sverigedemokraterna är 
ett trygghetsparti. Vi 
lägger nu fullt fokus 

på att invånarna i Ale ska 
känna sig trygga i såväl det 
offentliga rummet som i den 
kommunala servicen. Hela 
verksamheten ska genom-
syras av trygghet. Skolan 
i Ale har genom många år 
kantats av dåliga kunskaps-
resultat och orsakerna till 
detta är många. Det ska inte 
vara så att studieron sätts 
ur spel. Det ska inte vara 
så att elever går ur nionde 
klass utan godkända betyg. 
Det ska heller inte vara 
så att elever känner sig 
otrygga i skolmiljön. Den 21 
augusti presenterade Sveri-
gedemokraterna sitt lokala 
valmanifest som omfattar 
kommunens samtliga an-
svarsområden. Vi presente-
rade där bland annat en rad 
åtgärder för att förbättra 
skolan i Ale.

 Vi Sverigedemokrater 
vill öka vuxennärvaron i 
skolan. Klassernas storlek 
ska hållas till maximalt 25 
elever per klass. Mobbande, 
trakasserande och störande 
elever är de som 
ska förfl yttas till 

en jourenhet. Vi ser det 
som en självklarhet att 
det är mobbaren som ska 
fl yttas och inte den som blir 
utsatt. För att långsiktigt 
motverka otrygga och 
opersonliga skolmiljöer vill 
vi möjliggöra ett småskaligt 
skolsystem med mindre 
klasser och små skolor som 
sätter tryggheten och 
kunskapen främst. Genom 
små klasser blir det lättare 
för läraren att se till varje 
enskild elevs behov och 
skolan kan då i ett tidigt 
skede erbjuda stöd för att 
uppnå kunskapsmålen. På 
så sätt kan även elever som 
har lätt för sig bli sedda 
och understödjas i sin 
studievilja. Detta är några av 
skälen till att vi motsatte 
oss nedläggningen av 
Himlaskolan. Skolan i Ale 
ska utvecklas, inte läggas 
ned.

 För barn i grundskolan 
är repetition väldigt viktigt i 
inlärningsprocessen. Det är 
ingen självklarhet att få hjälp 
med skolarbeten och läxor i 
hemmet. Idag erbjuds inte 
läxhjälp på alla skolor fullt 
ut. Vi vill därför tillföra mer 
resurser så att läxhjälp kan 

erbjudas på alla skolor i hela 
kommunen. Det ska inte få 
vara en klassfråga huruvida 
barnen kan få hjälp med 
läxor eller ej.

 En trygg ålderdom är 
lika viktig som en trygg 
skolgång. Våra äldre har 
rätt till en värdig ålderdom i 
Ale. Våra äldre ska kunna kä
nna förtroende för omsorge
n. Våra äldre ska kunna lita 
på att få en god och trygg 
vård. För att kunna leverera 
detta till invånarna krävs en 
rejäl förändring i politiken.

En av våra viktigaste 
satsningar är att slopa 
biståndsbedömningen för 
att erhålla plats på särskilt 
boende efter 85 års ålder. 
Det ska vara valfritt att 
få en boendeplats i Ales 
äldreomsorg efter 85 år. 
Kvarboendeprincipen får 
inte bli ett kvarboendetvång. 
Större hänsyn måste tas till 
det psykiska lidande som 
ensamhet och otrygghet 
skapar.

 Ökad trygghet når 
vi bland annat genom att 
minimera antalet 
vårdpersonal som besöker 
de äldre med hemtjänst. Det 
fi nns exempel på andra 

kommuner där antalet 
är betydligt färre än 
i Ale. Ytterligare en 
organisatorisk åtgärd som 
vi vill genomföra är att i 
förväg delge de äldre ett 
tjänstgöringsschema så att 
de vet vem som kommer 
och vårdar dem.

 Personalens trivsel och 
välmående spelar en stor 
roll i vårdens kvalitet. Vi 
vill erbjuda all vårdpersonal 
rätt till heltidsanställning 
för att bidra till ökad 
kontinuitet. Som ett led 
i detta vill vi avskaffa 
delade turer i syfte att 
förbättra personalens 
villkor. Vi vill även satsa 
på kompetensutveckling 
för personalen inom 
specialistområden. För att 
säkerställa en god kvalitet i 
vården ska all vårdpersonal 
tala god svenska.

 I vårt Ale ska trygghet 
vara en självklarhet för alla 
invånare!

 
Robert Jansson (SD)

Ordförande SD Ale
Hanna Tjusling (SD) 

Student och kandidat till KF
Rune Karlsson (SD)

Pensionär och Gruppledare

Vi sätter tryggheten främst

Tack vare sänkningen 
av restaurangmom-
sen 1 januari 2012, 

från 25 till 12 procent, har 
omsättningen i branschen 
ökat snabbt, vilket genererat 
mer än 7000 helårsarbeten. 
I Västra Götaland hand-
lar det om 1549 nya jobb 
och fl era av dem i Ale. De 
sänkta trösklarna har främst 
gett unga och nyanlända 
en chans att komma in på 
arbetsmarknaden. 

Socialdemokraterna tän-
ker höja restaurangmomsen 
om de vinner valet den 14 
september. Att motsätta sig 

en framgångsrik reform som 
skapar jobb anser vi vara 
mycket märkligt.

Folkpartiet liberalerna vill 
på många olika sätt bekämpa 
arbetslösheten, framförallt 
genom att lyfta skola och 
utbildning - inklusive lär-
lings- och yrkesutbildningar. 
Vi har också stort fokus på 
företagarfrågor och vill se 
en bibehållen sänkt arbetsgi-
varavgift för unga.

Skattereduktion för 
arbete i hemmet - ROT 
och RUT - har också varit 
en viktig reform, både för 
jämställdheten och för att 

skapa nya jobb.
Sammanlagt har RUT 

och ROT skapat 22 000 nya 
arbeten sedan de infördes 
2007 och 2008. Många av 
dessa jobb har gått till unga 
och utrikes födda som an-
nars har svårare att komma 
in på arbetsmarknaden.

Skattereduktionen har till 
stora delar betalat sig självt 
genom att den förvandlat 
svarta jobb till vita. Perso-
ner som arbetar med dessa 
tjänster får därmed rätt 
till pension, sjukersättning 
och annan social trygghet. 
RUT-systemet har också 

gjort det lättare för barn-
familjer att få vardagen 
att gå ihop och orka med 
yrkesarbete och familjeliv. 
Detta har utan tvekan stärkt 
jämställdheten.

En av de grupper som 
också använder RUT-avdrag 
är äldre. Ofta är tjänster 
köpta med 
RUT-avdrag 
billigare än 
hemtjänsten. 

Kryssa mig!

Rose-Marie Fihn (fp)
Kandidat till riksdag, region-

och kommunfullmäktige

Mer än 7000 skäl att rösta på Folkpartiet!

”Gamla Konsum” i Surte 
står tom.

Ale kommun betalar 
hyra för de tomma lokalerna 
mellan 300 000 och 400 000 
kr. per år Hyresavtalet löper 
ytterligare fl era år. Surte har 
genom åren ”berövats” bl. a. 
vårdcentral, försäkringskassa.

Biblioteket var ju på väg 
bort för några år sedan, men 
blev stoppat av Surteborna 
och rakryggade politiker.

Väg- och järnvägsbygget 
”stängde av” Surte under fl e-
ra år och näringsidkarna fi ck 
ta stora förluster genom ett 
avsevärt minskat kundunder-
lag med kraftigt försämrad 
omsättning som följd.

Stor risk för nedläggning 
av butiker och verksamheter.

Ale kommun lovade guld 
och gröna skogar så snart 

byggtiden var över.
Har det hänt något?
Södra kommundelen fi nns 

inte på Alekartan.
Framtid i Ale vill att hela 

Ale skall leva.
I stället för att låta 

”Gamla Konsum” stå tom 
vill vi i Framtid i Ale erbjuda 
exempelvis Praktikertjänst, 
som ju förtjänstfullt driver 
Bohuspraktiken, att få ett 
antal hyresfria år för att 
etablera en ”fi lial” i Surte.

Lokalerna skulle säkert 
räcka till några tandläkar-
stolar så att en del från 
Folktandvården skulle kunna 
följa med.

 Vi vill att hela Ale skall 
leva.

 Framtid i Ale
Lena-Marie Forsman

Rolf Engström 

Vårdcentral
i Surte?

I år är det valår och 
oavsett valutgången 
har Kommunalarbe-

tareförbundet i Ale stora 
förväntningar på de som 
fortsättningsvis ska styra i 
kommunen.

Politiken talar ofta om att 
förbättra vardagen för kom-
muninvånarna, om mindre 
barngrupper, om bättre mat 
till äldre och så vidare, och 
vi hoppas att politiken också 
vill förbättra förutsättningar-
na för de människor som tar 
hand om våra barn, som vår-

dar våra äldre och funktions-
hindrade, som underhåller 
våra parker, ja, alla de som 
får vårt samhälle att fungera. 
Utan dem stannar Ale.

En bra början för de sty-
rande att visa sin uppskatt-
ning är att prioritera och 
verka för at tillsvidareanställ-
ning på heltid och arbetsklä-
der skall vara en norm för de 
yrkesgrupper som vi organi-
serar.

Lycka till i valet!
Svenska Kommunalarbetare-

förbundet i Ale kommun 

Glöm inte löntagarperspektivet i valet

Trygg i Ale!

Barn och ungdomar 
är vår framtid och vi 
måste med kraft ta 

tag i ungdomsarbetslöshe-
ten. Miljöpartiet vill se ett 
mänskligare och tryggare 
Ale. Vi vill minska klyftorna 
i samhället, minska utanför-
skapet, minska skillnaderna 
mellan män och kvinnors 
villkor. Vi vill exempelvis se 
en kvinno- och mansjour i 
Ale.

Med ett mänskligare Ale 
där ungdomar har en me-
ningsfull sysselsättning och 
där alla är välkomna behövs 
ingen kameraövervakning 
och kommunala väktare som 
den moderatledda ledningen 
vill införa.

Många äldre anser att 
det är ett alltför stort glapp 
mellan bostaden i det ordi-
nära boendet och vård- och 

omsorgsboendet. Vi ser att 
det behövs en alternativ 
boendeform där bostaden 
och dess omgivning är 
tillgänglig, där det är nära 
till service och där det fi nns 
möjligheter till meningsfull 
tillvaro i gemenskap med 
andra. Vi vill att det ska fi n-
nas ett eller fl era trygghets-
boenden ska i Ale. 

Funktionshinder ska inte 
vara ett hinder. Vi vill ge 
tillgänglighetsfrågorna stör-
re vikt i samhällsplaneringen 
och byggprocessen. Det 
ska vara möjligt att använda 
färdtjänst på rimliga villkor 
för livets olika resbehov. Ale 
ska vara tillgängligt för alla.

Alfrida Johansson (MP)
Sonny Landerberg (MP)

Mänskligare
och tryggare Ale

Det är dags att på 
allvar föra in miljö- 
och klimatfrågan på 

den politiska dagordning-
en. 19 augusti tog jordens 
ekologiska resurser för i år 
slut. Overshoot Day, dagen 
när jordens ekologiska 
resurser för året tar slut, har 
aldrig tidigare inträffat så 
här tidigt. 

Miljöpartiet lade tillsam-
mans med Socialdemokra-
terna och Vänsterpartiet i 
Ale fram vår gemensamma 
budget och planering för 
2015 redan i somras. Vi ser 
vilka intäkter och kostnader 
vi har. Vi har talat om vad vi 
vill och vi kan visa hur det 
ska göras.

Den moderatledda led-
ningen i Ale har fortfarande 
inte, ens några dagar före 
valet, presenterat någon 

budget eller planering. De 
lovar väldigt mycket och 
vill låta kommunen kon-
kurrera med privata företag 
såväl som ta över polisiära 
uppgifter när de vill anställa 
kommunala väktare. 

Kollektivtrafi k, sjukvård 
och kultur beslutas till stor 
del på regionnivå. Här 
står valet mellan att höja 
biljettpriserna mycket eller 
att hålla nere priserna för att 
göra kollektivtrafi kresandet 
 mer fördelaktigt. Modera-
terna är tydliga med att de 
vill höja biljettpriserna hos 
Västtrafi k kraftigt, medan 
Miljöpartiet med stöd av 
Socialdemokraterna arbetar 
för hålla priserna på en så 
låg nivå som möjligt.

Carlos Trischler (MP)
Peter Rosengren (MP)

Vår plan är klar!
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