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ALAFORS. Socialdemo-
kraterna håller parti-
kongress i Västerås nu 
till helgen.

Regionpolitikern Jim 
Aleberg representerar 
Ale kommun i år.

Temat denna gång är 
”Framtidens jobb och 
framtidens folkrörelse”.

Jim Aleberg, 46, är idag an-
dre vice ordförande i häl-
so- sjukvårdsstyrelsen och 
ersättare i regionstyrelsen i 
Västra Götalandsregionen. 
Vid ett tillfälle tidigare har 
han fått rycka in som vikarie 
på Socialdemokraternas par-
tikongress, men i år nomi-
nerades han som ordinarie 
ombud.

– Det ska bli väldigt roligt 
och lärorikt. Av handling-
arna framgår att det kom-
mer bli många intressanta 

diskussioner. Ungefär 600 
motioner har skrivits och ska 
behandlas. Det är självklart 
inte möjligt att sätta sig in i 
alla ämnen som ska tas upp, 
utan jag har valt det som in-
tresserar mig mest och där 
jag känner mig bekväm, sä-
ger Jim Aleberg till lokaltid-
ningen.

Ett huvudtema är framti-
dens jobb, en fråga som en-
gagerar Jim mycket.

– Det finns ingen enkel 
lösning, utan vi tror att det 
handlar om tre viktiga saker. 
För det första så måste vi få 
fart på bostadsbyggnatio-
nen, dels är efterfrågan på 
bostäder stor, dels skapas det 
många jobb. Vi måste också 
rikta yrkesutbildningar mot 
de bristyrken som finns. Vi 
saknar elektriker, plåtslagare, 
specialistsköterskor, läkare 
med mera – detta samtidigt 
som vi många går hemma 

i arbetslöshet. Det rimmar 
dåligt, likadant har vi svårt 
att få ut invandrare med aka-
demisk utbildning  i arbete. 
Vi tror på traineejobben, där 
vi ger människor en chans att 
upptäcka de yrken som finns 
i kommuner och landsting. 
Vi hoppas hitta ett sätt att få 
gehör för detta i riksdagen, 
säger Jim.

Finns det någon annan 
het fråga, förutom framti-
dens jobb och folkrörelse?

– Det verkar finnas ett 
stort intresse runt motio-
nerna kring frihandeln. Det 
pågår ju diskussioner mellan 
EU och USA för att om möj-
ligt få bort en del strafftullar 
som inte främjar handeln. IF 
Metall vill självklart verka 
för åtgärder som medför att 
den svenska exporten gyn-
nas, samtidigt är det viktigt 
att inte glömma bort att de 
fackliga rättigheterna måste 

försvaras i dessa förhand-
lingar.

Kommer den senaste 
tidens dåliga opinionsun-
dersökningar, sett med 
S-ögon, att diskuteras?

– Nej, det tror jag inte. 
Det är helt naturligt att sit-
tande regering får kritik och 
klä skott för det mesta som 
känns fel i samhället. Jag är 
inte ett dugg orolig. Jag vet 
dessutom att regeringen har 
en massa bra förslag som 
inom kort kommer att läggas 
på bordet. Nu hoppas vi att 
överenskommelsen med op-
positionen håller, så vi kan 
få igenom lite förändringar, 
svarar Jim.

Till Västerås får han säll-
skap av Lilla Edets Karin 
Thorén som gör sin första 
kongress som ombud.
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– Framtidens jobb står på agendan

Jim Aleberg representerar Socialdemokraterna i Ale när partiets 
kongress äger rum i Västerås till helgen.

Jim Aleberg är laddad för kongressen


