
En av våra medlem-
mar i DHR Ale skulle 
besöka sin akupunktör 

som numera har sin praktik i 
Partille.  För att åka till Par-
tille måste man två veckor i 
förväg ansöka om riksfärd-
tjänst eftersom Ale kommun 
ej har något avtal med Par-
tille, samt några av våra 
kommungrannar.

Personen fick avslag på 
sin begäran att åka och få 
hjälp för sin migrän, hon 

hade fått åka och besöka sin 
moster men det hade hon 
ingen i Partille. 

Jarl Karlsson, före valet 
stod du och dina kolle-
gor och talade utanför Ica 
i Älvängen. Er slogan var 
”Alla ska med”. Om du inte 
har någon funktionsnedsätt-
ning så kan du åka obegrän-
sat i Västra Götaland med 
kollektivtrafiken. 

Jarl, upp till bevis och 
sluta att diskriminera folk 

med funktionsnedsättning. 
Jag uppmanar dig att kon-
takta Vänersborgs kommun 
så kan du få lära dig hur man 
i ett modernt samhälle 2007 
ger alla medborgare lika rät-
tigheter. 

Har du färdtjänst i Vä-
nersborg så får du åka i hela 
Västra Götaland för kollek-
tivtaxa +30%. Resan bestäl-
ler du en timma i förväg, 
inte två veckor. Är du färd-
tjänstberättigad och förtro-
endevald åker du gratis till 
handikapprådet.

Jarl, Vänersborgs 

kommun diskriminerar inte 
sina invånare utan ger alla 
samma rätt att resa. Jarl, jag 
förmodar att du känner till 
FN:s konvention om mänsk-

liga rättigheter och med 
detta som utgångspunkt 
ändrar gällande regelverk för 
Ales kommuninvånare med 
nedsatt funktionsförmåga.

Rolf H Johansson
Ordförande Ale DHR
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Bland rapporterna på IF Metalls årsmöte på Eka Chemicals fanns avtalsläget och övertalig-
hetsförhandlingarna. Styrelsen rapporterade att förhandlingarna om Ekas varsel resulterade 
i att ingen blev uppsagd. Allt löstes på bästa sätt genom bland annat avtalspensioner. De för-
troendevalda i styrelsen är: Tyrone Hansson ordförande. Gunilla Hagman Kassör. Övriga i sty-
relsen är Martin Jansson, Lasse selander, Carina Persson och Roland Carlsson. Till nytt hu-
vudskyddsombud valdes Gunilla Hagman. Inbjuden årsmötesordförande var Rolf Engström. 
Styrelsens slutord bestod bland annat av förhoppningen att framtiden för Eka i Bohus och 
dess anställda ska betyda arbetsro och framtidstro.

IF Metall-klubben 
på Eka Chemicals har haft årsmöte

Äntligen ska det nuva-
rande systemet med 
tre godkända betyg 

G, VG och MVG i grund- 
och gymnasieskolan ersät-
tas av en femgradig skala E, 
D, C, B och A. Dessutom 
finns två underkända be-
tygssteg, F och Fx. 
Förändringen, som ska ge-
nomföras av skolminister 
Jan Björklund (fp) och Al-
liansregeringen 2010, har 
önskats av elever, föräldrar 
och lärare under lång tid. 
Men socialdemokraternas 
ovilja att lyssna till eleverna 
och det sunda förnuftet har 
stoppat ett mera rättvist be-
tygssystem.

Varför är det så viktigt 
att Sverige får ett nytt be-
tygssystem med en sjugra-
dig skala? Jo, för det första 
ska det löna sig bättre att 

plugga och vara duktig i 
skolan. Fler steg i betygs-
skalan motiverar elever-
na att satsa mer på skolar-
betet. För det andra är det 
elever, som har svårt för 
sig i skolan, som har störst 
behov av att få veta vad som 
förväntas av dem. Om in-
formationen hur elever-
na ligger till i skolan ges ti-
digare - och blir tydliga-
re - är det lättare att fånga 
upp elever som har behov 
av extra stöd och hjälp. 
För det tredje saknar elev-
erna i skolan förtroende 
för dagens betygssystem. 
Under många år har elever 
frågat varför det inte finns 
flera betygssteg.

Kort sagt vinner alla på 
ett nytt betygssystem. A för 
alliansregeringens nya be-
tygsskala! Det blir tydliga-

re, mer fokuserat på kun-
skap och framförallt mera 
rättvist. 

Idag ges de första bety-
gen på hösten i årskurs åtta. 
Alldeles för ofta blir det 
en dålig julklapp för förvå-
nade elever. Om några år 
kommer de första betygen 
redan i höstterminen i års-
kurs sex. Då får betydligt 
fler elever en ärlig chans att 
i god tid före gymnasiesko-
lan lära sig de nödvändiga 
kunskaperna i grundskolan.

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

A för nya rättvisa betyg!

Ärligt talat Sune 
och Tony (Kd)

Ibland blir man besviken 
på människor, under hela 
denna debatt om skolan 

så har jag många samtal och 
mail från olika berörda, de 
allra flesta sakliga och und-
rande, men inte oförskämda.

Det är egentligen bara 
från den så kallade opposi-
tionen som det dyker upp en 
del konstiga och dåligt  un-
derbyggda påståenden.

Sune Rydén och Tony 
Karlsson påstår att Alafors-
skolan och Starrkärrsskolan 
inte diskuterades på Barn- 
och ungdomsnämndens 
möte i december 2006?

I protokollet som Sune 
Rydén justerat framgår att 

Sune Rydén föreslog att för-
valtningen skulle få i upp-
gift att fråga Friskolan om de 
ville hyra Alaforsskolan, un-
dertecknad föreslog då att 
denna fråga skulle breddas 
till frågan om vilken skola 
Friskolan kunde tänka sig att 
använda om/när nämnden 
omorganiserar skolan i cen-
trala skolområdet.

Detta blev ett enhälligt 
beslut i nämnden!

I samband med detta upp-
drog undertecknad åt för-
valtningen att till nästa 
nämndmöte med utgångs-
punkt från Friskolans svar 
komma med ett förslag till 
organisation av centrala 
skolområdet.

Inga invändningar från 
nämndens ledamöter!!

Stämmer inte detta Sune ?

På nämndens möte i ja-
nuari redovisades uppdra-
get med utgångspunkt från 
Friskolans nej till att hyra 
någon av kommunens skolor.

Med utgångspunkt från 
ett enhälligt beslut i kom-
munstyrelsen tidigare i ja-
nuari, där ett tydligt upp-
drag gavs till BoU att anpas-
sa sina lokaler till kostnads-
nivå och elevtal så hade det 
varit naturligt att förvalt-
ningen kommit med detta 
förslag ändå.

Jag skall i ett annat inlägg 
försöka redovisa hur vi i ma-
joriteten kommit fram till 
det beslut som nu gäller för 
organisationen, men vill med 
detta inlägg redovisa att op-
positionen har svårt att dis-
kutera sakfrågan, istället 

söker man misstänkliggöra 
eller missförstå.

Två påpekande, varken 
Starrkärrskolan eller Alv-
hemsskolan läggs ner, de 
kommer att användas för 
yngre barn i förskolan, vilket 
innebär att Föräldrarna kan 
lämna sina små barn närma-
re hemmet, samtidigt  klarar 
kommunen fler platser i 
barnomsorgen.

Alaforsskolans användan-
de skall utredas, vilket inte 
finns några motförslag till, 
detta innebär att oppositio-
nen anser att Alaforsbarnen 
skall föras till Himlaskolan, 
men inte Starrkärrsbarnen?

Vi Socialdemokrater 
lovade i valet att de barn i 
Alafors/Starrkärr som inte 
kunde eller ville gå på Fri-
skolan skulle få en bra kom-

munal skola på hemorten. 
Det genomför vi också.

Till Jan Skog (m) 
med flera

Jag ser fram emot en 
öppen debatt om de på-
stående som ni slänger ut 

i er insändare om en miss-
skött ekonomi.

Skog har vid flera tillfäl-
len offentligt anklagat mig 
för att ljuga mm, nu påstår 
de misskötsel också.

Bevisa detta, annars 
kanske det vore på plats med 
en ursäkt.

Dessutom vill jag påpeka 
att två av undertecknarna 
har suttit i  nämnden under 
hela eller delar av förra man-

datperioden, utan att lägga 
några motförslag eller in-
vändningar?

Alla beslut om budget och 
ekonomi är hela nämndens 
ansvar!

Eje Engstrand 
Ordförande i 

Barn- och ungdomsnämnden

PS
”Hästesova” är för mig när någon 
sitter igenom sammanträden utan att 
höra eller förstå vad som beslutas. 
Nu har man även lyckats skriva under 
insändare.
DS

Bara oppositionen har varit oförskämd
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Eje Engstrand om skoldebatten

Kollektivtrafik på olika villkor


