
idrottsplats i allmänhet och 
ridanläggningen i synnerhet. 
Det är viktigt att vårt utbud 
av aktiviteter attraherar både 
flickor och pojkar. Jämställd-
hets- och integrationsper-
spektivet ska vara styrande 
när kommunala investering-
ar och bidragsnivåer beslutas.

En halv miljon kronor av-
sätts under rubriken ”Snyggt 
och tryggt” och syftar till of-
fentlig konst.

– Det ska göra det ännu 
trevligare att komma in i Ale. 
Ärendet kommer att hanteras 
av Kultur- och fritidsnämn-
den, understryker Paula Örn.

Tydliga uppdrag som ska 
fullföljas är matlagning i 
hemmet, grön rehabilitering 
och ett stärkt integrationsar-
bete.

Av prioriterade strategiska 
målsättningar kan nämnas 
”Sysselsättning till alla” som 
innebär att alla kommunin-
vånare mellan 16 och 67 år 
ska i relation till egen förmå-
ga ha möjlighet till menings-
full sysselsättning.

– Vi har en nollvision vad 
det gäller ungdomsarbets-
lösheten. Vi är oerhört glada 
att kunna visa den satsning 
som vi gör på feriejobb. 504 
ungdomar kommer att arbeta 
den här sommaren. 211 av de 
platserna sker inom det pri-
vata näringslivet, säger Björn 
Norberg.

Majoriteten är tydlig med 
att det är kommunfullmäk-
tige som fattar beslut om de 
övergripande målen och att 
det är nämnderna som skri-
ver mål och uppdrag för res-
pektive ansvarsområde.

Utjämningssystemet inne-
bär att Ale kommun tappar 
18 miljoner kronor, vilket 
i sin tur har bidragit till att 
begränsa satsningarna i bud-
geten. Ändå prognostiserar 
majoriteten för ett positivt 
resultat på fem miljoner kro-
nor för 2016.

Hur har det varit att ha 
med Aledemokraterna i 
budgetarbetet?

– Det har varit högt i tak, 
men det har landat i ett bra 
dokument som alla kan stäl-
la sig bakom. Vi fyra parti-
er som jobbar tillsammans 
har visat sig vara en lyckad 
kombo hittills, säger Johnny 
Sundling.

Ingela Nordhall är inne på 
samma spår.

– Profilfrågorna är avska-
lade åt alla håll. Det gäller 
att ta och ge i en sådan här 
valteknisk samverkan. Vi fo-
kuserar på Ales bästa.

Vad det gäller det fortsatta 
samarbetet med allianspar-
tierna säger Paula Örn så här:

– Vi ska fortsätta ha ett 
gott blocköverskridande 
samarbete även fortsätt-
ningsvis, vi tror det är en 
styrka. Det gagnar ingen att 
slåss och boxas i varje fråga.
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NÖDINGE. Majoritets-
partierna har offentlig-
gjort sin verksamhets-
plan med tillhörande 
budget för 2016-2019.

Det skedde i samband 
med en presskonferens 
i kommunhuset på fre-
dagseftermiddagen.

– Det är tydliga 
satsningar på barn och 
unga, säger kommun-
styrelsens ordförande 
Paula Örn (S).

Paula Örn (S), Björn Nor-
berg (S), Johnny Sundling 
(V), Sonny Landerberg 
(MP) och Ingela Nordhall 
(AD) var kvintetten som 
hade utsetts att offfentlig-
göra mål och inriktningarna 
i majoritetens verksamhets-
plan för de närmaste åren.

– Vi har valt att kalla vårt 
dokument för ”Framtidstro 
och arbetsro”. Hur skapar vi 
det? Jo, en av de viktigaste 
prioriteringarna i budgeten 
är skolan, men vi gör även 
satsningar inom fritidssek-
torn och inte minst gäller det 
flickors idrottsutövande. Det 
är lite mer ridsport och min-
dre konstgräs om man ska 
förenkla det hela, förklarar 
Paula Örn och fortsätter:

– När det gäller arbetsro 

så är nyckelfaktorn den ut-
vecklade styrnings- och led-
ningsmodellen. Vi ser i med-
arbetarenkäten att 72 % av 
våra medarbetare uppger att 
de har stor arbetsglädje och 
att 90 % upplever sitt arbete 
som meningsfullt. Det är en 
god grund för en positiv ar-
betsmiljö.

Utbildningsnämndens 
ram har utökats med 12 
miljoner kronor. Paula Örn 
igen:

– Det är inte uteslutande 

nya pengar in i verksamheten 
utan dessa medel ska också 
täcka satsningar för den nya 
skolan i Kronogården och 
kompensera för fler barn i 
förskolan.

Gällande fritidssektorn 
tog Sonny Landerberg till-
fället i akt att lyfta fram en 
fortsatt utbyggnad av när- 
idrottsplatser.

– I år är det Skepplandas 
tur, nästa år Surte och 2017 
Nol. Vi har beslutat om in-
vesteringar på Jennylunds 

Satsning på barn och unga

Johnny Sundling (V), Ingela Nordhall (AD), Paula Örn (S), Björn Norberg (S) och Sonny Landerberg 
(MP) presenterade majoritetens verksamhetsplan och budget för 2016-2019.

– Majoriteten presenterade sin budget


