Lust att lära i skolan
Skolan och en god utbildning är fortsatt Ales främsta prioritering. För att möta de utmaningar
elever och barn i Ale har behöver likvärdigheten mellan skolor och stadier öka.
För att Ale ska vara en attraktiv tillväxtkommun och kunna växa behöver vi ha attraktiva skolor,
god kvalité inom barnomsorgen och ett utbud som präglas av reellt inflytande. Vår ambition att
ha goda skolresultat handlar först och främst om att ge våra barn och elever den bästa starten vi
kan ge dem men har också ett långsiktigt socioekonomiskt perspektiv. När vi höjer
utbildningsnivån får vi en bättre hälsa och ökad sysselsättning. I Ale arbetar vi med
evidensbaserade metoder och forskningsanknutet arbetssätt.
Vi vet genom forskning att elevers höga förväntningar på sina egna resultat är av stor vikt för ett
positivt lärande. Samtidigt ser vi i Ale att lusten och nyfikenheten att lära minskar ju äldre
barnen blir. Skolan lyckas inte fullt ut med att göra eleverna nyfikna på att lära sig mer. Detta
stämmer väl överens med vad som visats när man gör kommunövergripande analyser av
kommunens låga studieresultat. För att kunna ge barn och elever de möjligheter inför framtiden
som vi är skyldiga att ge, måste större insatser än idag göras för att stärka elevers egna
förväntningar på sig själv. Vi behöver skapa en organisation som kan möta barn som är i behov
av ett mindre sammanhang.
Vi vill uppnå en positiv och utvecklande lärandemiljö där vi jobbar gemensamt för barnen och
arbetet med att utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen måste fortsätta och dessutom
utvecklas.
Tillit är en avgörande faktor för långsiktigt bra studieresultat. Genom satsningar på det
pedagogiska ledarskapet arbetar vi oss ut i organisationen. I Ale vill vi ha ett modigt ledarskap
som skapar ett klimat där man välkomnar återkoppling. En trygg arbetsmiljö, med bättre
psykosocial arbetsmiljö och strävan mot noll antal kränkningar skapar förutsättningar för detta.
För att skapa en större tillit mellan elev och lärare ser vi att samverkan mellan de båda behöver
öka.
Aktiv fritid
För att säkerställa rättssäkerhet och tillgänglighet ska kommunens tjänstemän ha en bred kunskap
om vad det innebär att ha en funktionsnedsättning. Möjligheten att delta i verksamheter i
kommunen måste ﬁnnas för alla. Kulturlivet i Ale ska vara brett och tillgängligt för alla invånare.
Mångfald, valfrihet, tillgänglighet och jämlikhet ska prägla kulturutbudet.
Det är av vikt att motionsslingor och vandringsleder underhålls regelbundet så att de upplevs
som inbjudande och kan användas på ett säkert sätt.
Ett fortsatt starkt föreningsliv är viktigt och god tillgång till lokaler är ett led i detta, därför ska
det fortsatta arbetet med ”en väg in” för lokalbokning omfatta samtliga sektorer.

● Fler säkra cykelvägar till skolorna ska skapas
● Fler spontana motionsytor ska byggas och göras i ordning och dessa ska ﬁnnas
lättillgängliga. I samband med dessa bör
även utegym uppföras, så som skett på Nödinges

näridrottsplats
Sysselsättning för alla
Ale måste ha mod att pröva nya vägar och ställa högre krav på oss i kommunen när det gäller
insatser för arbetslösa Alebor. Flera olika lösningar för att nå vårt målet om sysselsättning för
alla Alebor måste prövas, däribland närmare kontakter mellan företag och ungdomar.
För att sänka arbetslösheten är tät samverkan mellan parterna AME, socialtjänsten,
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, skolan och näringslivet viktigt. Här ska kommunen ta ett
samordningsansvar.
AMEs fokus måste bli tydligare på att stärka personer till att ta eget ansvar. Strängare krav på
motprestation för att få försörjningsstöd måste också införas. Modellen som används i Solna kan
vara intressant för Ale.
Arbetsmarknadsfrågorna organiseras under sektor ATO och måste få en

högre prioritet än idag.
Kommunen ska vara ett gott föredöme och ta fler initiativ när det gäller de som står längst från
arbetsmarknaden. Det ska ske genom att kommunen dels faktiskt anställer dessa, dels genom att
ställa krav på socialt ansvar vid upphandlingar. Samtliga sektorer ska inventera vilka
arbetsuppgifter/tjänster de har som kan vara aktuella för gruppen människor som står längst ifrån
arbetsmarknaden. Sociala företag kan också vara en framgångsrik insats för att möta grupper
som står längst från arbetsmarknaden.
● Kommunens alla sektorer ska anordna praktikplatser och varje sektor ska anställa 5
personer vardera som står långt ifrån arbetsmarknaden
● Ale ska ansluta sig till sommarlovsentreprenörerna
● Alternativa sätt för att snabbare få människor som uppbär försörjningsstöd till arbete ska
utredas och implementeras
Tillväxt
Näringslivsklimatet är av största vikt för vår tillväxt och måste fortsätta att förbättras.
Kommunens service till våra företag behöver, i dialog med näringslivet, vidareutvecklas.
Arbetet med att bygga attraktiva företagskluster bör fortgå.
Det är en självklarhet att man ska kunna leva, bo och verka i hela kommunen. För att säkerställa
god service i hela Ale måste infrastrukturen på landsbygden fortsätta att utvecklas genom bland
annat gång och cykelvägar, förutsättningar för bredband och kollektivtraﬁkgaranterade stråk.
Upphandlingsenheten måste föra en tydligare dialog med, och vara ett stöd för, berörda
verksamheter i upphandlingsförfarandet. För att dessutom vara friare i våra kommunala

upphandlingar och kunna styra mer själva, samt ge bättre förutsättningar för lokala företag i Ale
att kunna ge anbud, ska kommunen minska sitt beroende av Göteborgs system för upphandling,
Winst.
Vid samhällsplanering ska samtliga sektorer tidigt involveras i processen. Vi ska erbjuda en
snabbare genomförandefas, från idé till spadtag, i hantering av detaljplaner.
När kommunen startar upp en ny verksamhet, eller bygger nytt, är det alltför ofta vi utgår från
vad vi har möjlighet att göra med våra begränsade resurser. Vi vill att varje kommunal
verksamhet istället ska ta fram en tydlig funktionsbeställning när planeringsprocessen sätter
igång, av vad som ingår i, och förväntas av, uppdraget. Utifrån det underlaget avgörs huruvida
kommunen eller en privat aktör ska bygga och/eller driva verksamhet. Det viktiga är att
kommunen kan erbjuda kvalité och ett effektivt användande av våra gemensamma skattemedel.
● Befolkningstillväxten ska vara stabil på 1,5%
● LEAN eller motsvarande ska införas
● Hantering av detaljplaner ska prioriteras för att stödja samhällsutvecklingen
● Fortsatt arbete med att utveckla besöksnäringen, t ex genom etablering av en gästhamn
och en camping i kommunen
● Fortsatt arbete med att bygga Ale kommuns varumärke
● Bredbandsutbyggnad i hela kommunen ska stödjas
● Kommunen ska tillsammans med västtrafik säkerställa att det finns
kollektivtrafikgaranterade stråk på landsbygden
● Kommunen ska vid exploatering ta ett större ansvar för att det ska ﬁnnas en mångfald av
boende med olika upplåtelseformer
● Vi ska erbjuda verksamhetsmark i olika stadier, från råmark till etableringsfärdig
● Arbetet med att utveckla gång och cykelvägar i hela kommunen ska påskyndas
● Ett fortsatt arbete ska ske med att öka tillgängligheten till Göta Älv
● Vid upphandling av mat som serveras i Ale kommuns verksamhet ska ett villkor vara att
råvarorna producerats på ett sätt som följer svensk lagstiftning
● Ett kontrollsystem som säkerställer att kommunens kvalitetskrav efterföljs ska inrättas.
● Näringslivschefen ska få en utökad budget
Delaktiga invånare och medarbetare
Invånarnas delaktighet sker främst i den dagliga kontakten med våra verksamheter och i det
dagliga mötet får vi ständig feedback som är viktig att ta tillvara.
Delaktighet, inflytande och valfrihet är nyckelord när det gäller vården av våra äldre. En äldre
människa ska aldrig behandlas som om hon omyndigförklarats, utan behålla rätten att styra så
mycket som möjligt över sitt eget liv.
För att kunna leverera god service till alla som bor i Ale är personalen den enskilt viktigaste
resursen. Under 2015 görs en ny medarbetarenkät och det är av största vikt att återkoppling sker
snabbt till chefer och medarbetare. Eventuella insatser som behöver göras ska ske omgående. Vi

ska också arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering och mångfaldsfrågor så att ett jämlikhets
perspektiv finns med i alla frågor som rör personalen.
● Kort och långtidssjukskrivningarna i kommunens verksamheter ska minska
● Arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering så att ett jämställt perspektiv finns med i alla
verksamhet som riktar sig till invånare i Ale kommun.
Underlätta människors vardag
Människor som åldras i Ale ska ges bättre förutsättningar att bo och leva på egna villkor, med
värdighet och respekt. Därför krävs en mångfald av boendeformer.
Mycket händer just nu i Sverige för att modernisera arbetssätt, och synen på hur äldreomsorg
faktiskt kan fungera håller på att förändras. Välfärdsteknik och ehälsa är ett område där Ale ska
ligga i framkant gällande implementering. Detta ger våra äldre självständighet längre upp i
åldrarna och ger hjälpmedel för ett mer delaktigt och aktivt liv i samhället.
Fastighetsnära insamling med ett flertal fraktioner av källsorterat hushållsavfall ska utredas,
kostnadsättas och en plan för införande ska tas fram. För att ytterligare öka förutsättningarna för
återvinning och källsortering ska regelbundna insatser göras för att hålla våra
återvinningstationer fräscha, tillgängliga och belysta.
Ale kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun som tar tillvara alla människors
kunskaper och möjligheter. Möjligheten till egen försörjning är nyckeln till god integration.
Kommunen ska hjälpa alla som ﬂyttar hit att få de nödvändiga kontakterna med näringslivet och
den utbildning som behövs. Vi ska också fortsättningsvis ta emot ensamkommande ﬂyktingbarn
och utveckla vårt arbete med mottagande. I det arbetet är dels lämpliga lokaler och personal med
rätt kompetens viktiga faktorer att arbeta vidare med. Beredskapen att ta emot yngre barn är
också något kommunen måste utveckla.
Ungdomar i kommunen som har någon form av psykosocial problematik måste få snabb och
relevant hjälp. Alla kommunens sektorer ska samverka
för att skapa hemmaplanslösningar.

Samverkan kring våra ungdomar ske skyndsamt och ha prioritet.
Arbetet med SSPF måste förändras. Ursprungligen grundade sig samverkansarbetet i att alla
aktörer kartlade problematik kring ungdomar och man samlades kring den enskilda individen.
Detta ursprungsarbete har sedan gått i stå och nu måste sektor KS utifrån samordningsansvaret
ge ett tydligt uppdrag till aktörerna att arbetet måste utvecklas. Representanterna från de olika
aktörerna måste prioritera arbetet. SSPF ska vara ett handlingskraftigt forum om det ska göra
skillnad.
● Den psykiska ohälsan bland unga ska minska
● Fler ändamålsenliga lokaler för att ta emot ensamkommande barn med olika behov
behöver etableras
● Sektor ATO ska utreda möjligheten att anställa anhöriga i stället för att ge anhörigbidrag

● Sektor KS ska ge ett tydligt uppdrag till aktörerna inom SSPF att arbetet måste utvecklas
● Funktionshinderrådets förslag till reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst ska
behandlas av samhällsbyggnadsnämnden
● Insatser ska göras för att minska rökningen bland Alebor
● Kommunen ska aktivt arbeta för etableringen av trygghetsboenden.
● Ett nytt äldreboende i Älvängen centrum ska etableras skyndsamt
Värna livsmiljö
I Ale har vi utmaningar kring trygghet och säkerhet, inte minst runt våra pendeltågstationer.
Detta måste ha ett stort fokus där alla verktyg för att öka tryggheten och säkerheten ska prövas.
Samhällsbyggnationen ska planeras utifrån ett trygghetsperspektiv där tex belysning och välskött
växtlighet
spelar en avgörande roll. Byggnation med bostäder och affärer måste ske runt

pendeltågsstationerna, så att alla kan känna sig trygga även senare på kvällarna. Nattvandrarna
ska ges bättre förutsättningar. Ytterligare möjligheter för att få fler engagerade i trygghetsfrågor
ska övervägas, ett exempel som Ale ska titta på är modellen “Nattkoll” som prövas i Herrljunga.
I vår närmiljö utsätts vi dagligen för gifter. Särskilt utsatta är våra små barn och här ska vi börja
med arbetet att ge våra barn en så giftfri miljö som möjligt.
Ett vattenskyddsområde skapas nu i Göta älvdalen för att skydda dricksvatten och naturmiljö.
Det är ett viktigt arbete och det måste säkerställas att näringslivets förutsättningar inte påverkas
negativt av detta.
● Vi ska börja inventera material på förskolor för att identiﬁera och fasa ut det som
innehåller skadliga ämnen
● Ytterligare möjligheter för att få fler engagerade i trygghetsfrågor ska prövas
Övriga uppdrag
● Skattesatsen ska förbli oförändrad
● Kommunen ska budgetera för ett resultat på 10 Mkr

