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HÅLLBAR VÄLFÄRD

När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, 
bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera. När välfärden omfattar alla 
kan den enskilda människans frihet växa. Då kan alla få chansen att förverkliga sina 
livsdrömmar. Detta är grunden i socialdemokratisk politik. Därför prioriterar vi 
investeringar i det gemensamma i utbildning, välfärd, infrastruktur och bostäder 
framför fler skattesänkningar. En ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik är en 
förutsättning för en hållbar och robust välfärd. Med fler jobb får vi råd med en 
välfärd att vara stolta över.

För att bygga en hållbar välfärd måste välfärdens arbetare få drägliga villkor och goda 
arbetsmiljöer att verka i. Personalen skall få rätt förutsättningar för att kunna leverera 
god välfärd ett helt arbetsliv. För att skapa en robust organisation vill vi utveckla den 
facklig-politiska samverkan i kommunen. Vi vill ha en kommun att vara stolta över. 
Ale kan utveckla stordåd i framtiden – om vi tar ställning för att inte sänka skatter 
som går ut över skola, vård och omsorg. Mot detta står höjda hyror, större klyftor 
och fortsatt vinstjakt i välfärden. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla välfärden, 
inte avveckla den eller sälja ut den. Vi anser inte att det är en hållbar väg framåt. 
Politikens uppdrag är att ge förutsättningar att skapa en hållbar välfärd.

Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige 
fantastiskt. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar 
vi vår gemensamma välfärd inom skola, vård och omsorg.

Ett hållbart samhälle skapar vi tillsammans. För oss socialdemokrater innebär 
det att vi alla tar ansvar för det vi kan och gör vår plikt - då kan vi också kräva 
vår rätt. Vår vision är ett hållbart samhälle som håller ihop långsiktigt socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt. Det är vårt ansvar att se till att våra barn och 
barnbarnsbarn kan få minst lika goda förutsättningar som vi att leva ett gott liv. 
Våra socialdemokratiska värderingar bygger på att vi hjälps åt att tänka bättre 
och klokare, håller ihop och har en gemensam idé om ett mer jämlikt samhälle. 
Framtiden är en utmaning som vi måste ta oss an tillsammans. Vi kan påverka 
det globala genom att börja i det lokala. Vår socialdemokratiska vision är att 
vi alebor ska ha modet att våga testa nya idéer, bygga, leva och växa hållbart. 
Så skapar vi tillsammans ett samhälle där fler vill bo, verka och utveckla 
morgondagens goda, framgångsrika och hållbara Ale. Vår vision är en hållbar 
livsstil, en hållbar välfärd och en hållbar tillväxt. 
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TILLVÄXT OCH KLIMAT
Vi vet att tillväxt är nödvändig, men den måste vara hållbar och för det krävs solidaritet. 
Framtida generationer förväntar sig av oss att vi genom forskning, innovation och gröna 
investeringar genomför den omställning som behövs. Vi måste gemensamt lyckas att få 
ner koldioxidutsläppen, ta bättre vara på jordens tillgångar och minska konsumtionen. 
Att köpa återvunna produkter, äta närproducerade livsmedel och välja klimatsmarta 
transporter är avgörande för lyckas med samhällets omställning. Det kan vara svårt att 
ställa om för individen, men det går att förenkla genom politiska beslut. 
 
Ale växer för att många vill bo här. Samhällets byggnader måste växa i samma takt 
som befolkningsutvecklingen i kommunen. Det innebär att det behövs fler skolor, 
äldreboenden och bostäder. Här kan vi genom politiken påverka genom att ställa krav på 
att bygga med hållbarhet i tanken såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt, men också att 
våra byggnader ska kunna användas lång tid framöver. Vi Socialdemokrater vill att Ale 
kommun skall ha en hållbar tillväxt.

HÅLLBAR LIVSSTIL
   

Det är kommunen uppdrag att underlätta det genom att stödja föreningslivet. 
Socialdemokrater anser att Föreningslivet är en viktig del i att bygga det starka och 
hälsosamma samhället. Att vårda ett starkt kulturarv är en viktig uppgift för kommunen. 
I Ale har vi ett rikt kulturarv med föreningar som vårdar det. Vi har repslagarmuseum 
i Älvängen och glasbruksmuseum i Surte som drivas av föreningar, men vi har även 
Vikingagården som vårdar en del av vår historia. För att motverka några av de största 
folkhälsoproblemen i modern tid, psykisk ohälsa och fysisk inaktivitet behöver vi 
idrottsföreningar. Idrottsföreningarna som varje dag bedriver verksamhet för både barn 
och vuxna. Dessa föreningar är avgörande för att få människor i Ale att bli mer fysiskt 
aktiva oavsett ålder, etnicitet eller funktionsvarianter. Vi behöver hjälpa dem att nå fler 
utövare. Friluftslivet är en viktig resurs för att möta dessa utmaningar. En tillgänglig grön 
struktur är dessutom en tillgång för hållbarhet, det utgör en hälsofrämjande arena och 
livskvalitet för människor, som vi i Socialdemokraterna vill uppmuntra. Ett samhälle är 
en gemenskap av människorna som bor och lever där. Det innebär att det goda samhället 
skapas av och för alla Alebor med hjälp av kommunen. När man känner olika människor 
i det lokala samhället bidrar det till solidaritet, trivsel och trygghet. Att underlätta 
för föreningslivet är ett av kommunens viktiga uppdrag eftersom föreningslivet är en 
dörröppnare till att lära känna varandra och lägga grunden för det goda samhället.

En hållbar livsstil som leder till god hälsa innebär att människan behöver 
fysisk aktivitet, meningsfullhet och ett socialt sammanhang oavsett ålder.



Hela Ale behöver växa utifrån sina 
förutsättningar. Vi ska växa som 
kommun och samtidigt ta tillvara på 
de olika orternas karaktär. 

Våra pensionärsföreningar utför 
ett viktigt arbete. Därför skall de 
inte behöva betala hyra i våra 
kommunala lokaler. 

Våra föreningar är grunden i det goda 
samhället. De är skillnaden på en ort där du 
bor och sover, mot en ort där du bor och 
lever. Därför behöver vi ge våra föreningar 
bättre förutsättningar. De skall kunna ta 
del av ett förutsägbart förenings stöd 
och en kommun som gör det lätt att vara 
föreningsaktiv.

Vi skall prioritera kärnverksamheten 
framför ytterligare administration. Ales 
skattebetalare förväntar sig en skola och 
omsorg med tillräckliga resurser. Den 
offentliga verksamheten har de senaste åren 
ökat sin administration i förhållande till den 
verksamhetsnära personalen. Detta behöver 
vi ändra på.

Vi i kommunen behöver gå hand i hand 
med kulturen och stötta varandra och 
där med uppfylla önskan att utveckla 
Ale till en kulturfylldkommun med 
en bred kulturutövning och positiva 
kulturinslag på våra allmänna ytor.

När vi styrde fick alla ungdomar 
chansen att gå till jobbet. 
Vi vill att fler ungdomar skall få 
möjligheten att sommarjobba. 

HELA ALE 
BEHÖVER 
TILLVÄXT

FRIA LOKALER 
FÖR VÅRA 
PENSIONÄRER

GE VÅRA FÖRENINGAR 
BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR 

VI PRIORITERAR
KÄRNVERKSAMHETEN

KULTUR FÖR ETT 
LEVANDE ALE

SOMMARJOBB ÄR 
EN SJÄLVKLARHET 
FÖR OSS

Anställda i Ale kommun skall ha 
jämställda villkor. Arbetsskor för 
anställda som arbetar utomhus är 
en självklarhet för oss. Arbetskläder 
som behövs för arbetet skall 
arbetsgivaren stå för. När lunchen 
ingår i arbetsuppgifterna skall 
arbetsgivaren stå för maten.  

JÄMSTÄLLDA 
VILLKOR 
I ARBETSLIVET

VALLÖFTEN
Ett hållbart samhälle skapar vi tillsammans.
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