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Sverige är ett bra land att leva i. Vi har mycket att vara stolta över.  
Samtidigt ser vi att utvecklingen går åt fel håll. När 400 000 personer inte 
har jobb efter sju år av borgerlig politik är det något som inte stämmer. 

Vi socialdemokrater är tydliga med att göra vår del genom att skapa en 
politik som kan sätta fler i arbete. I Ale vill vi göra det genom att börja med 
våra barn och ungdomar!

Det första steget tar vi genom att skolan får ett tillskott av pengar, som 
den så väl behöver. Fler lärare och mindre grupper är några av nycklarna för 
en framgångsrik skola. Kring skolan vill vi också samverka brett, både över 
blockgränserna och med lärare, elever och föräldrar.
Det andra steget för oss är att alla unga i Ale ska erbjudas sommarjobb.  
Att få erfarenhet av arbetslivet,  
med möjligheten att ta ansvar  
och tjäna egna pengar, tror vi är  
ovärderligt för våra unga. 
Det tredje steget för oss är  
Nollvisionen för ungdomsarbetslösheten.  
Här har vi tagit fram ett antal olika åtgärder  
för att ingen ung i Ale ska vara utan jobb. 

För oss är verklig valfrihet att få välja vilka  
åtgärder man vill ha utförda och inte  
vilket företag som ska utföra dem. Det  
är också att få fortsatt medbestämmande  
kring maten och därför kommer vi att  
införa matlagning i hemmet för våra äldre. 

Vi bygger framtidens Ale genom att  
alla skolor och förskolor byggs  
klimatsmart och att vi utvecklar boende  
där det är lätt att resa med buss och tåg.

Framtidsinvesteringar kommer att  
genomföras genom bland annat fler  
näridrottsplatser, utveckling av ridhus  
och friidrott på Jennylund, slingbuss  
och centralt äldreboende i Älvängen  
samt en ny bro över bäcken i Nödinge. 

För ett bättre Ale. För alla!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

FÖR ETT bäTTRE ALE
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I dessa riktlinjer som har rubriken Framtidskontrakt för Ale är god ekonomisk 
hushållning grunden för utvecklingen av Ale och alla förslag som läggs fram 
kommer att vara finansierade. Det innebär ett ansvarstagande för framtiden.

Det är viktigt att inte leva på lånade pengar, därför måste nettokostnads- 
andelen inte överstiga 98 procent över tid. Investeringarna ska till minst  
50 procent finansieras med resultat och avskrivningar.  
I takt med att ekonomin med en rödgrön regering stärks och fler kommer  
i arbete bör vi kunna arbeta med olika offensiva åtgärder under kommande 
mandatperiod. Vi socialdemokrater kommer på alla nivåer arbeta för att 
avskaffa den orättfärdiga straffbeskattningen av våra pensionärer.  

Ett gott och nära samarbete mellan företagen, kommunen och samhällets 
aktörer för arbetsmarknadsfrågor ska ges hög prioritet i Ale. Ales befintliga 
företag är mycket betydelsefulla. Vi ska medverka till att öka möjligheterna 
för dem att utvecklas och växa samtidigt som vi ska arbeta för att attrahera 
fler företag till vår kommun. Därför behöver resurserna till näringslivsarbetet 
stärkas med exempelvis en Företagslots. Vi ska alltid stå beredda med mark  
för nya etableringar. Det måste prövas om verksamhetsområden ska  
förädlas mer än som råmark för att göra oss mer attraktiva som  
etableringsort. 

En viktig del för att bekämpa arbetslösheten är att underlätta för människor 
att ta de arbeten som växer fram. Det innebär att kommunen måste ta sitt 
ansvar för att öka anställningsbarheten. Det vill vi bland annat göra genom 
att erbjuda alla våra ungdomar feriearbete till avtalsenlig lön. Vi vill arbeta 
med en Nollvision för ungdomsarbetslösheten med hjälp av Utvecklingsfon-
dens medel som under 2015 uppgår till 8 miljoner. Fortsatt finansiering  
av nollvisionen är viktigt att säkra under mandatperioden. 

Genom lokala företag får fler alebor möjlighet till sysselsättning i  
hemkommunen. Ales ungdomars väg in på arbetsmarknaden ska  
underlättas. Samarbete mellan alla aktörer på arbetsmarknadsområdet  
är av stor vikt för att öka andelen alebor som klarar sin egen försörjning. 

Kommunledningen i framtidens ale
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Vår upphandling av tjänster vi köper och när vi bygger nya skolor och  
förskolor ska utvecklas för att ta större social hänsyn. Den motion som  
fullmäktige beviljat om Vita jobb-modellen ska nu förverkligas.  
Vi ska i enlighet med nya EU-direktiv arbeta för att kräva kollektivavtal  
i våra upphandlingar. 

I Ale ska det vara lätt att leva klimatsmart; att klara sig utan eller med bara 
en bil är en målsättning för oss. Det innebär självklart inte att människor 
inte ska kunna använda bilen utan att vi ska förbättra förutsättningarna för 
att inte vara beroende av bilen. Kollektivtrafikens totala omläggning under 
2013 ska följas upp och utvecklas av oss i kommunen där vi har möjlighet. 
I några orter ska slingbussar som matar till pendeltågstationerna vara ett 
alternativ. 

Centrumutveckling är ett långsiktigt arbete där kommunen i dialog  
med ägarna till de centralt belägna fastigheterna kontinuerligt  
försöker utveckla de centrala miljöerna. Planeringen för att samla  
kommunens administrativa verksamheter i gemensamma lokaler i Nödinge 
ska fortsätta med målet att nå en tillgänglig, miljö- och resurseffektiv lösning 
som medverkar till bättre kommunal service för boende och företagare i Ale 
kommun. I våra orter med pendelstationer måste vi skapa förutsättningar för 
fler bostäder. Fler boende i centrum ger ett bättre underlag för olika typer 
av centrumverksamhet och ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken. Vår 
vilja är att ales befolkning ska öka med minst 1,5 % per år. 

Vårt arbete ska fokusera på att utjämna livschanserna för våra invånare  
och att bygga ett socialt hållbart Ale. Därför är arbetet med det sociala 
investeringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser av stor vikt.  
Organisatoriska gränser får inte hindra en helhetssyn på individers situation 
och behov. Det gäller självklart även vår samverkan med Västra Götalands  
regionen, som är en viktig samarbetspartner. Ett prioriterat område är att 
motverka hälsoskillnader som beror på social ojämlikhet. Folkhälsan i Ale 
ska aktivt verka för att bemöta, bekämpa och minimera barnfattigdom.  
Ett första steg är att kartlägga förekomsten av barnfattigdom i kommunen. 

Medborgarna ställer allt större krav på delaktighet och inflytande,  
vilket är bra. Vi vill utveckla möjligheterna för invånarna att föra dialog,  
både med politiker och med tjänstemän. Inte minst är det viktigt att i våra 
verksamheter utveckla lyhördheten för invånarnas synpunkter och förslag. 
Aleborna ska kunna känna att de har riktiga möjligheter att påverka.  
Vi ska också fortsätta att utveckla nya former för dialog med Ales invånare.  
Ale ska ha en tätposition när det gäller formerna för medborgardialog och 
kontakt i viktiga gemensamma frågor. Man kan också utveckla olika former 
av enklare omröstningar och dialoger kring olika mindre frågor.

Ales internationella arbete behöver omformuleras utifrån rådande förutsätt-
ningar men ska fortsatt vara omfattande och tillhandahålla goda möjligheter 
för internationella kontakter i alla våra verksamheter. Vår goda dialog med 
ICLD ska bevaras och vi bör utveckla fler projektansökningar med våra 
etablerade samarbetspartners i Budesti, Moldavien och Ghanzie, Botswana. 
Även relationerna med våra vänorter ska vara tydliga.
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För att bygga ett samhälle krävs mer 
än hus. Ale ska vara en trygg och  
attraktiv kommun att leva i och ska 
ligga i framkant när det gäller att ge  
möjlighet till hållbara val i vardagen. 
Kommunal service och kollektivtrafik 
måste ligga i fas med utbyggnaden 
av våra samhällen. En tydlig strategi  
för hur vatten och avlopp ska hanteras ska implementeras under mandat- 
perioden. Det innefattar även frågor om enskilda avlopp. 

Sophanteringen i våra samhällen är eftersatt och omodern. Vi ska införa  
hushållsnära insamling av flera fraktioner. Det innebär att till exempel  
komposterbart avfall, tidningar och glas ska kunna läggas i olika delar av 
soptunnan. Insamling för avfall för biogasproduktion är prioriterat. 

Vårt ansvar är lokalt men perspektivet är globalt. Ale tar ett aktivt ansvar  
i det globala arbetet med grön omställning genom vårt klimat- och  
energiarbete. Målet är att Ale kommun ska bli en koldioxidfri kommun.  
Vår påverkan på miljön och klimatet ska minimeras. I planer och där  
kommunen kan påverka genom till exempel exploateringsavtal ska Ale  
sträva efter minimal klimatpåverkan och attraktiv gestaltning av nya bostäder. 
Då är det en självklarhet att nybyggda offentliga byggnader byggs med  
passivhusteknik eller motsvarande och att enbart miljöklassade bilar köps in.

Vi vill se en jämn fördelning av äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt i våra 
orter. Särskilt hyresrätter ska prioriteras där kommunen själv äger mark.  
Våra huvudorters centrum måste utvecklas för att kunna tillhandahålla ett 
handelsutbud och en service som är attraktiv för medborgarna. Investerings-
budgeten måste skapa möjlighet till strategiska mark och fastighetsförvärv.

Vår vackra landsbygd ska utvecklas varsamt och skyddas från över- 
exploatering. Regelverket för byggnation på landsbygden måste ta  
stor hänsyn till de motstridiga intressen som lätt kan uppstå. Det är en  
förutsättning för oss att människor ska kunna bo på landet. Det som är  
viktigt är att inte bygga sönder vår värdefulla jordbruksmark. Att odla  
nära och ekologiskt är något som vi vill utveckla. Naturvärden måste  
också värnas och inte säljas ut till högstbjudande. 

Trafiksäkerhetsåtgärder är högt prioriterade i dialoger vi har haft med  
aleborna under det senaste året. Arbetet med säkra gång- och cykelvägar 
måste tilldelas ordentliga investeringsresurser. Vi vill också utveckla dialogen 
med aleborna om var och hur cykelvägar ska byggas ut. På landsbygden  
är utbyggnaden av säkrare busshållplatser med till exempel ordentliga 
avkörningsmöjligheter, belysning och regnskydd något som ska utvecklas 
under mandatperioden. En riktad trafiksäkerhetsåtgärd för Nödinge är en  
ny passage över Hållsdammsbäcken i höjd med Patron Ahlmans allé över  
till Storgårdens förskola. 

framtidens ale är ett hållbart samhälle
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utbildning i framtidens ale
Skolan och utbildningen i Ale är vår viktigaste prioritering. Utbildning är 
grunden för ett gott vuxenliv med arbete och god hälsa. Därför är vårt mål 
avsevärt förbättrade kunskapsresultat i våra skolor. Ales skolor ska präglas 
av ömsesidig respekt mellan elever och lärare. Skolan skall stimulera elevers 
samarbetsförmåga, kreativitet, flexibilitet och initiativförmåga. Helt enkelt ett 
entreprenöriellt förhållningssätt. Elever ska få ta ansvar och elevinflytandet 
ska öka. Vår självklara utgångspunkt är att alla barn vill och kan lära, men 
barn är olika. Därför kräver lika möjligheter olika mycket resurser. Detta gäller 
även förskolan. Förskolan och grundskolan ska vara fria från tilläggsavgifter 
för utflykter eller liknande.

Grundskolan ska ge alla barn, oavsett deras förutsättningar eller föräldrars 
utbildning eller inkomst, rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Vi vill 
poängtera skolans kompensatoriska uppdrag. Bra lärare kan uträtta storverk 
och vi ska arbeta med en offensiv ledning av Ales skolor där fokus är  
systematisk utveckling av kompetens, lärprocesser och kvalitet. En  
framgångsfaktor är ett ledarskap där politiker tar ansvar för att ställa krav  
och följa upp utvecklingen men också visar förtroende och tillit till  
verksamheterna. Kunskapsuppföljningar ska fokusera på att garantera  
att undervisningen håller hög kvalitet. 

I Ale erbjuder våra förskolor det komplement man behöver för att kunna 
kombinera jobb och familjeliv. I vår arbetslinje ingår därför att vi skapar  
möjligheter för alla familjer att ta olika typer av jobb med olika arbetstider. 
Därför förtydligar och informerar vi om erbjudandet om barnomsorg på  
kvällar och helger. Flexibilitet för varje familjs behov står i fokus i vår  
förskola. Därför bör varje familj erbjudas förskoleplats i boendeorten.  
Eftersom barngrupperna i Ales förskolor ligger över rikssnittet är det en  
prioriterad fråga att minska barngruppernas storlek. 

Den vetenskapliga grunden i skolans arbete måste stärkas. Ale kommun  
ska arbeta i nära kontakt med forskning och evidensbaserade metoder  
för att nå framgång. Möjligheterna till karriär genom utveckling inom  
läraryrket måste öka. Ale bör verka för att teckna avtal med någon eller 
några av våra kringliggande högskolor och universitet för att på så sätt  
stärka forskningsanknytningen av skolan och förskolan.  

Alebornas möjligheter att vidareutbilda sig ska vara goda genom satsningar 
på Komvux för de som inte har fullständiga gymnasiebetyg eller som har 
behov av yrkesutbildning.
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föreningslivet och Kulturen gör livet 
riKare i framtidens ale
Fritidsverksamheten tar till vara på ungdomars engagemang och bygger  
på positiv förväntan och delaktighet. Aktiviteter, verksamheter och projekt 
görs för och med kommunens ungdomar. Verksamheten ska genomsyras  
av icke-formellt lärande och skapar möjlighet för alla ales ungdomar att  
utvecklas utifrån sina egna intressen. Med professionell vägledning och 
tydligt satta mätbara mål utvecklas verksamheten på kommunens  
mötesplatser.

Alla ungdomar har rätt till ett sammanhang på sin lediga tid, Kultur och  
Fritid är kommunens nav för att identifiera behov och tillgodose denna  
rätt. Vi vill under mandatperioden pröva om Fritid också kan ta ett ökat  
ansvar för fler gruppers aktiva fritid. Man skulle kunna lägga över ansvaret för 
lokaler och verksamheter för pensionärsföreningar från omsorgsområdet  
till fritidsområdet.   

Ale Fritid skall arbeta i nära samverkan med kommunens högstadieskolor. För 
att kunna erbjuda en trygg och utvecklande uppväxtmiljö arbetar vi för ett 
helhetsperspektiv där man som ungdom är sedd och uppmärksammad både 
på och utanför skoltid. Tillsammans med föräldrar och alla andra vuxna i Ale 
skapar vi en trygghet hela dygnet. Erbjudanden om Nattvandring bör inte 
riktas enbart till föräldrar med barn i högstadieåldern utan till alla vuxna. 

Vi är medvetna om det viktiga arbete som de ideella föreningarna utför  
varje dag i vår kommun. Vi ser det som ett viktigt arbete att stödja och  
underlätta detta. Föreningarna har stor betydelse för de olika orterna  
och för den enskilda individen. Jämställdhets- och integrationsperspektivet 
skall vara styrande när kommunala investeringar och bidragsnivåer beslutas. 
Det är viktigt att säkerställa att våra bidragssystem är ändamålsenliga och  
når rätt målgrupp. 

Ale kommun ska satsa på ett långsiktigt arbete för att bevara hälsa,  
förebygga ohälsa och skapa trygghet. Ett aktivt folkhälsoarbete i nära  
samverkan med Västra götalandsregionen är också en förutsättning. Ett aktivt 
liv är en förutsättning för god folkhälsa. Det är ett skäl till att fortsätta det akti-
va stödet till föreningarna. Nolltaxa för barn och ungdomar samt fria lokaler 
till de pensionärsföreningar som ordnar aktiviteter är en del av detta. 

I kulturskolan står det egna och gemensamma skapandet i fokus och vi  
fortsätter utvecklingen av en stark och attraktiv verksamhet med skälig  
avgiftsnivå. Vi ser att omfattningen inte alltid räcker till och om resurser  
finns skulle vi vilja öka utbudet inom kulturskolan med fler platser. 

För att utveckla tillgången till spontana mötesplatser ser vi att det  
behöver fortsätta utvecklas näridrottsplatser i nära dialog med ungdomar och 
andra närboende. Till att börja med prioriteras Nol, Skepplanda och Surte. 
Kommande investeringar som vi vill priorietera är utveckling av friidrotts- 
möjligheterna på Jennylund och upprustningen av ridhuset.
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Varje individ som är i behov av samhällets stöd ska bemötas med respekt  
för människors självbestämmande och integritet

Våra äldreboenden ska vara flexibla och möta de behov som finns.  
Boendena kan utgöra ett nav för fler verksamheter som kulturaktiviteter  
och öppna träffpunkter. Den äldreboendeutredning som finns ska  
kontinuerligt uppdateras och utgöra stöd för planeringen av boendeplatser.  
I Älvängen ska ett nytt särskilt boende för våra äldre med omsorgsbehov 
byggas under mandatperioden. En långsiktig lösning för Vikadamm måste 
tas fram. 

Våra äldre ska fortsatt ha rätt att fritt disponera lokaler för olika sociala  
verksamheter. Det är viktigt att kommunen ser till att underlätta för de äldre 
att få tillgång till olika sociala aktiviteter. Kanske skulle fler kunna få tillgång till 
de aktiviteter som erbjuds på våra särskilda boenden. Vi kan ha stor nytta av 
våra pigga pensionärer, både från frivilligverksamheter och från pensionärs- 
verksamheterna som gärna hjälper till. Det är viktigt att poängtera att en god 
omvårdnad är en rättighet som vi gemensamt finansierar och att våra invånare 
aldrig får göras beroende av välgörenhet för att få en god livskvalitet. 
 
Ale kommun ska servera näringsriktig och från grunden lagad mat. Hur  
maten tillagas och med vilka råvaror, ska prioriteras framför att bygga till  
och om köken. Andelen ekologisk mat ska öka kraftigt. Hur måltidssituationen 
upplevs av våra barn, unga och äldre ska stå i fokus. Inom hemtjänsten vill vi 
erbjuda matlagning i hemmet som en biståndsbedömd insats istället för att 
leverera kylda matlådor. 

Många äldre anser att det är ett alltför stort glapp mellan bostaden i det  
ordinära boendet och vård- och omsorgsboendet. Dessa personer behöver 
en alternativ boendeform där bostaden och dess omgivning är tillgänglig,  
där det är nära till service och där det finns möjligheter till meningsfull  
tillvaro i gemenskap med andra. Ett eller flera trygghetsboenden ska finnas  
i vår kommun. Det är självklart att vi ska ha god tillgång till en bra och  
flexibel hemvård, hjälpmedel och anpassade bostäder. Självklart reser våra 
pensionärer fortsatt gratis med tåg och buss i lågtrafik.

vård och omsorg i framtidens ale
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I Ale är de äldres inflytande över sitt eget liv en prioriterad fråga. Valfrihet 
skall garanteras genom god service, dialog och valfrihet kring vilka tjänster 
som ska utföras. Vi måste bli mer flexibla och se till att individen får mer  
inflytande över sin beviljade hjälp. Vi måste börja titta på ett nytt system  
för hur vi ska utföra och mäta den tid som är beviljad. De äldre ska kunna 
välja själva när och hur de vill ha hjälpen. Biståndsbedömarna får ett stort 
inflytande på bedömningarna och ska ha utbildning så de får ett enhetligt 
sätt att bedöma.

Siffror visar att idag har mindre än en handfull av kommunens över 300  
hemtjänstberättigade själva valt ett företag inom LOV (Lagen om valfrihets-
system). Vi ska därför utvärdera och överväga att avveckla tillämpningen  
av LOV i kommunen. Äldres och funktionshindrades inflytande är avgörande 
för kvaliteten, inte möjligheten att välja mellan privata utförare.

När hälsan sviktar eller man av andra skäl behöver vård, omsorg och stöd  
ska samhället och medmänniskor hjälpas åt. Vi erbjuder ett antal olika former 
av insatser när man inte klarar sig på egen hand längre. Omsorgen av äldre 
och funktionshindrade är en gemensam angelägenhet och skall generellt 
drivas i kommunal regi. Det är viktigt att kommunen satsar resurser på att 
genomföra kontinuerlig vidareutbildning av personalen i våra verksamheter. 
Konsekvenserna av Försäkringskassans bedömningar av rätt till personlig 
assistans ska bevakas och följas upp. 

Vi skall fortsätta med Ales solidariska flyktingmottagande. Integrationsarbetet 
ska genomsyras av delaktighet och öppenhet. Man ska se de människor som 
kommer hit som en tillgång och resurs för samhället. Integrationsarbetet är 
oerhört viktigt för att skapa attraktiva samhällen där alla får plats.

Framtidskontrakt Ale 2014

Sid 9



För att aleborna ska få bättre service och kvalitet tror vi att det är avgörande 
att satsa på att stärka det goda medarbetarskapet. Om vår personal trivs och 
känner glädje och ser möjligheter till att utvecklas i sina roller är vi övertygade  
om att alebornas upplevelse av kvalitet i kommunens tjänster kommer att 
öka. Jämställdhet och likabehandling är självklarheter som trots det kräver 
en ständig fokusering och uppföljning för att nå fram till en situation där alla 
Alebor behandlas lika, oavsett förutsättningar.

Den senaste personalenkäten visade på allt för låg arbetstillfredsställelse  
på många enheter. Den höga sjukfrånvaron är något som vi aldrig kan  
acceptera utan måste ständigt jobba förebyggande, den är också förknippad 
med mycket höga kostnader. Omfattande medarbetarenkäter ska  
genomföras minst vartannat år. 

Ale kommun har under de senaste fyra åren sett en kraftig ökning av  
chefsomsättningen. Därför gäller det att aktivt jobba med ledarskaps- 
utveckling för att stärka och behålla en hög och professionell nivå på  
våra chefer. Ett prioriterat område för mandatperioden är att utveckla  
och förbättra personalpolitiken i Ale, detta skall naturligvis ske i samråd  
med de fackliga organisationer som finns representerade inom kommunen. 
Vi vill återskapa ett utskott under kommunstyrelsen som kan fokusera på  
att vända den negativa trenden. 

Vi måste driva på utvecklingen för fler heltidstjänster i kommunen.  
Ett sätt kan vara att pröva ett differentierat PO-påslag för att synliggöra  
kostnaderna för timanställda i organisationen. Någon form av projekt/ 
projektmedel behövs för att få ordentligt genomslag i arbetet. Utökning av 
heltidsanställda ska inte genomföras genom att utöka antalet delade turer. 
Tvärtom ska även delade turer inte förekomma i våra verksamheter annat än  
i yttersta nödfall. Vår ambition är att noggrant mäta så att trygga anställningar 
på heltid ökar och att timanställningar, visstid och deltid minskar. 

Kommunen står enligt SKL:s utredningar inför omfattande rekryteringsbehov 
inom vård och skola. Inom vård och omsorg måste vi göra mer för att locka 
duktiga medarbetare till yrket och att behålla de vi har genom goda villkor. 
Kompetensutvecklingen och möjligheten att komma in i yrket genom olika 
typer av praktik, vård- och omsorgscollege och feriearbeten ska vara  
omfattande. 

medarbetare som trivs och utvecKlas 
ger bättre service i framtidens ale
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den höga sjukfrånvaron är något som vi  
aldrig kan acceptera utan måste ständigt 
jobba förebyggande, den är också  
förknippad med mycket höga kostnader. 
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Sverige är ett bra land att leva i. Vi har mycket att vara stolta över. 
Samtidigt ser vi att utvecklingen går åt fel håll. När 400 000 personer inte 
har jobb efter sju år av borgerlig politik är det något som inte stämmer. 

Vi socialdemokrater är tydliga med att göra vår del genom att skapa en  
politik som kan sätta fler i arbete. I Ale vill vi göra det genom att börja  
med våra barn och ungdomar!

Det första steget tar vi genom att skolan får ett tillskott av pengar, som 
den så väl behöver. Fler lärare och mindre grupper är några av nycklarna  
för en framgångsrik skola. Kring skolan vill vi också samverka brett, både 
över blockgränserna och med lärare, elever och föräldrar.  
Det andra steget för oss är att alla unga i Ale ska erbjudas sommarjobb. 
Att få erfarenhet av arbetslivet, med möjligheten att ta ansvar och tjäna 
egna pengar, tror vi är ovärderligt för våra unga. 
Det tredje steget för oss är Nollvisionen för ungdomsarbetslösheten.  
Här har vi tagit fram ett antal olika åtgärder för att ingen ung i Ale ska  
vara utan jobb. 

För oss är verklig valfrihet att få välja vilka åtgärder man vill ha utförda  
och inte vilket företag som ska utföra dem. Det är också att få fortsatt  
medbestämmande kring maten och därför kommer vi att införa matlagning  
i hemmet för våra äldre. 

Vi bygger framtidens Ale genom att alla skolor och förskolor byggs  
klimatsmart och att vi utvecklar boende där det är lätt att resa med buss 
och tåg.

Framtidsinvesteringar kommer att genomföras genom bland annat fler  
näridrottsplatser, utveckling av ridhus och friidrott på Jennylund, slingbuss 
och centralt äldreboende i Älvängen och en ny bro över bäcken i Nödinge. 
Läs mer om vårt framtidskontrakt för Ale på vår nya hemsida alesossarna.se.

För ett bättre Ale – för alla!

FÖR ETT bäTTRE ALE!


