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I mars månad var det dags 
för Socialdemokrater-
na i Ale att genomföra 

sitt årsmöte. Denna gång 
var årsmötet förlagt till 
Medborgarhuset i Alafors. 
Efter att mötesförhandling-
arna var avslutade bjöds det 
på en bioföreställning av 
Galenskaparnas ”30-årsfes-
ten”. I pausen serverades 
en välsmakande  Italiensk 
tallrik. – Alla var mycket 
nöjda och glada över hela 
arrangemanget. Redan nu 
funderar styrelsen på vad 
som blir uppföljningen år 
2017, när partiet firar 110
års jubileum.

Årsmötespresidiet, som 

bestod av mötesordförande 
Eje Engstrand och sekrete-
rare Jarl Karlsson, lotsade 
medlemmarna genom 
en drygt 20 punkter lång 
dagordning. Sekreteraren 
redovisade en omfattande 
verksamhetsberättelse och 
Thor Eliasson komplette-
rade med seniorutskottets 
verksamhetsberättelse. 

Socialdemokraternas 
styrelse omvaldes till största 
delen - med Eva Eriksson 
ordförande, Jarl Karlsson 
sekreterare, Rolf Gustavs-
son kassör, Jim Aleberg, 
Dennis Ljunggren, Moni-
ca Samuelsson, Stina-Kaj-
sa Melin, Anders Rollings, 

Paula Örn, Cecilia Nord-
berg och nyvaldes Örjan 
Claesson som ledamöter. 
Styrelsen har 5 ersättare: 
Björn Norberg, Monica H 
Westberg, Ulrika Martins-
son, Sven Pettersson och 
Isabella Andersson. 

Dessutom valdes repre-
sentanter till seniorutskot-
tet, fackligt utskott, ombud 
till distriktskongressen och 
kompletteringsval till kom-
munala förtroendeuppdrag: 
Lena Orstadius (utbild-
ningsnämnden) och Gun 
Andersson (tingsrätten). 

Jim Aleberg redovisade 
från Västra Götalands Re-
gionen (VGR) om partiets 

prioritering av jämlik hälsa. 
Redovisningen visade också 
på att majoriteten inte har 
denna prioritering. Majo-
riteten med Moderaterna 
i spetsen lägger stor kraft 
på att privatisera så mycket 
som möjligt av vår gemen-
samma hälso- och sjukvård. 
Privatiseringen genomförs 
av majoriteten utan att ta 
hänsyn till samverkan som 
skall fungera mellan olika 
vårdnivåer. Detta skapar 
svårigheter som leder till en 
sämre vård för våra invå-
nare. 

Partiets gruppledare i 
kommunfullmäktige Björn 
Norberg höll ett enga-

gerat anförande om hur 
partiet i regeringsställning 
i Ale kunnat lotsa igenom 
många komplicerade frågor. 
Frågor som har lett till bra 
beslut för Aleborna. Några 
exempel som kan nämnas är 
beslut om nytt kommunhus 
(Nödinge); skolöverenskom-
melsens positiva resultat, 
med klara förbättringar 
för skolresultaten; stark 
befolkningstillväxt (278 nya 
bostäder har byggs under 
året); sommarjobb för våra 
ungdomar i Ale, nu i samar-
bete  med näringslivet; nytt 
Ale seniorcentrum i Älväng-
en. Avslutningsvis konstate-
rade Björn  att kommunens 

olika verksamheter står sig 
mycket gott i jämförelse 
med övriga kommuner i 
landet. 

Jarl Karlsson infor-
merade om kommande 
partiaktiviteter. Årets 1 maj 
demonstration genomförs 
i år i Älvängen med tal av 
bland annat Göteborgs nya 
kommunstyrelse ordförande 
Ann-Sofie Hermansso . 
Arrangemanget genomförs 
som en del i ortens traditio-
nella vårmarknad. Vi får nu 
hålla tummarna för ett soligt 
1 majfirande med många
glada barn och nyfikna
föräldrar.
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