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Man har från myn-
dighetshåll gran-
skat Ingrid Pet-

terssons akt och anställ-
ningspapper och kommit 
fram till att hon inte får till-
godoräkna sig sina 27 år av 
förordnanden för tjänste-
pension. Med detta följer 
enligt kommunens ansvari-
ga i ärendet att hon inte får 
någon pensionsskål eller 25-

årsgratifikation. 
Vad har den kommunala 

uppskattningen med pen-
sionen att göra? 

Särskilt inom språksektorn 
på Aroseniusskolan hade vi 
alla önskemålet att få Ingrid 
som vikarie för oss. Vi visste 
att då blev arbetet väl förberett 
och utfört på bästa sätt. Tack 
Ingrid för att du alltid ställde 
upp. Insändaren i Alekuriren, 

Orlando furioso,  skall inte 
skämmas som kommunin-
vånare. Det är Ale kommun 
och dess beslutsfattare i detta 
ärende som dragit skam och 
löje över vår kommun.

Naturligtvis kan kommu-
nen visa sin erkänsla för de 
värdefulla tjänster som Ingrid 
utfört. Säg inte att några 
mossiga regler skulle utgöra 
hinder för detta.

Beslutsfattare: Medge att 
ni burit er oklokt åt, men än 
finns tid att visa en förändrad 
attityd.

Ulla-Britt Falk Johansson
Yvonne Johansson

Åke Karlsson
Eva Lyngstam
Gudrun Leijon

Solveig Söderström-Eriksson
Solvig Hermansson

Irene Jansson

Personalpolitik, vad är det?
När undertecknad 

upptäckte att någon 
hade stulit bensin 

i garaget. Man hade tillgri-
pit en röd 10-liters plåtdunk 
samt en grön 5-liters plast-
dunk, i båda fanns ett antal 
liter bensin. Man hade brutit 
upp fönstret med bräckjärn 
och gått in den vägen efter-
som garageporten var för-
sedd med hänglås. 

Efter stölden hade ved-
erbörande även förstört 
grinden, varför reparation 

på både fönster och grinden 
måste vidtas. Kostnader 
för detta samt anskaffandet 
av nya bensindunkar samt 
bensin uppgår till närmare 
en tusenlapp.

Kanske någon läsare upp-
täcker främmande bensin-
dunkar hemma hos sig som 
egentligen tillhör mig. Min 
adress finns hos Alekuriren.

Drabbad pensionär

Skillnaden på 
ditt och mitt 

I skuggan av medias total-
bevakning av melodifes-
tivalen beslutade Sverige 

Riksdag förra veckan nästan 
obemärkt att det numer 
finns två sorters männis-
kor i Sverige. Riktiga män-
niskor som betalar skatt och 
är värda att tas om hand och 
icke-människor som ännu 
inte har getts möjlighet 
att bidra till välfärden och 
därför skall hållas borta från 
våra vårdcentraler och sjuk-
hus. De icke-riktiga männis-
korna kallas även papperslö-
sa och befinner sig i Sverige 
på flykt undan krig och för-
tryck men utan arbets- och 
uppehållstillstånd. 

Tiotusentals papperslösa 
lever idag utanför samhällets 
beskydd. Lagen gör lands-
tingen endast skyldiga att 
ge akutvård till papperslösa, 
något som de till på köpet 
själva måste betala de fak-

tiska kostnaderna för. Detta 
gör Sverige till ett av Västeu-
ropas mest restriktiva länder, 
tillsammans med Österrike 
befinner vi oss i den humani-
tära bottenligan. Ett läkarbe-
sök kostar mellan 1 400 och 
2 000 kr och en förlossning 
cirka 21 000 kr. 

Sverige har varit med i 
utformningen av de mänsk-
liga rättigheterna och för-
bundit oss att respektera 
dem. Trots detta kränker 
vi idag ett flertal FN-kon-
ventioner enligt Paul Hunt, 
FN:s rapportör för rätten 
till hälsa. Han uppmanar 
svenska regeringen att ge 
papperslösa och asylsökande 
vård på lika villkor som 
bosatta i landet. Till och 
med papperslösa barn nekas 
rätten till vård på lika vill-
kor om de inte tidigare sökt 
asyl. Något som bryter mot 
konventionen om barns rät-

tigheter.
Den nya lagen är ett 

brott mot de etiska regler 
som de vårdanställda har 
lovat att följa. De anställda 
inom vården ska se till varje 
patients bästa och ge vård 
utifrån medicinska behov, 
utan åtskillnad. Med andra 
ord kommer personalen 
hädanefter välja mellan att 
aktivt diskriminera männis-
kor eller bryta mot regelver-
ket. Det är inte rimligt.

Miljöpartiet, Vänster-
partiet och ett stort antal 
humanitära organisationer 
försökte in i det sista förmå 
de borgliga regeringsparti-
erna och Socialdemokraterna 
att ge papperslösa flyktingar 
samma rätt till sjukvård som 
de asylsökande flyktingarna. 
Jämfört med hela Sveriges 
befolkning är de papperslösa 
en liten grupp och kostnaden 
för att ge alla lika stor rätt till 

vård hade varit marginell.
En utredning ifall en 

utredning om lika villkor för 
vård behövs planeras dock 
enligt regeringen. Cancer-
sjuka, höggravida eller akut 
deprimerade papperslösa kan 
således glädja sig åt en för-
hoppningsvis ljusare framtid 
för någon annan! Västra 
Götalandsregionen beslutade 
i veckan att trotsa riksdagens 
beslut att vägra papperslösa 
gratis akutvård och det är 
självklart något vi ser positivt 
på. I större delen av landet, 
och enligt svensk lag, är det 
dock fortfarande skillnad på 
folk och folk. 

Marcus Larsson, Ordförande 
Miljöpartiet Ale

Johnny Sundling, Ordförande 
Vänsterpartiet Ale

Papperslösas rätt till vård

Det familjepolitis-
ka paket som Alli-
ansen presenterade 

före valet är en helhet som 
kommer att genomföras i 
två steg. 

Jämställdhetsbonusen och 
vårdnadsbidraget införs 1 
juli 2008 och ambitionen är 
att införa resterande delar 
av familjepolitiken, barnom-
sorgspengen och de förslag 
som förstärker de pedago-
giska inslagen i förskolan i 
januari 2009. 

Detta är ett steg på vägen 
mot en modern familjepo-
litik där jämställdhet och 
valfrihet är ledorden. 

Familjer är olika och har 
olika behov och önskemål. 
Den samlade familjepoli-
tiken, som snart kommer 
att vara på plats innebär att 
vi flyttar ner makten över 
vardagen till köksbordet där 
familjerna själva får verkligt 
inflytande över sin egen 
vardag. 

Många föräldrar vill vara 
hemma längre än vad föräld-
raförsäkringen finansierar. 

Den offentligt finansie-
rade barnomsorgen passar 
inte alla barn. Alliansparti-
erna har kommit överens om 
att ge kommuner som vill 
möjlighet att erbjuda föräld-

rar med barn mellan 1 och 3 
år vårdnadsbidrag. 

Kommunens skyldighet 
att erbjuda barnomsorg 
kvarstår. Vårdnadsbidraget 
går inte att kombinera med 
bidrag och ersättningar men 
är möjlig att kombinera med 
förvärvsarbete för båda för-
äldrarna. Det frivilliga bidra-
get är skattefritt och kan 
bli maximalt 3000 kronor/
månaden. 

Utformningen av bidraget 
baseras på att bidraget inte 
skall vara högre än att det 
lönar sig att arbeta! 

Vi vill erbjuda föräldrar 
större valfrihet inom barn-
omsorgen.

Vi reserverar oss mot 
Kommunfullmäktiges beslut 
att inte införa vårdnadsbi-
drag i Ale kommun.

Allians För Ale – Vi lyss-
nar på Dig!

Rose-Marie Fihn
Gruppledare (fp)

Sune Rydén
Gruppledare (kd)

Roland Wall
Gruppledare (c)

Jan Skog (m)
Oppositionsråd

Valfrihet - inget för Ale!
Läser i veckans Aleku-

riren att Ale kommun 
har en fototävling för 

fotografer i kommunen, som 
hobby/frilansfotograf kan ju 
sånt vara skoj att vara med 
i. Men när man läser i täv-
lingsreglerna blir man ju be-
stört och undrar om det 
inte istället för tävling är 
ett försök av kommunen att 
skaffa sig ett stort bildförråd 
utan att betala för sig.

Framför allt är det denna 
punkten som får mig att 
reagera: ”Ale kommun för-
behåller sig rätten att utan 
ersättning till fotografen 
använda alla bilder som 
deltar i tävlingen fritt för 
presentation och marknads-
föring av Ale kommun i såväl 
tryckt form som digital form. 
Ale kommun förbehåller 
sig även rätten att publicera 
bilderna utan att ta med 

fotografens namn mer än 
där dom den som publicerar 
bilden anser att det är pas-
sande. Beskärning av bil-
derna kan förekomma.”

Priset som kommunen 
betalar ut är en skrivare á 
1000 kr, ett presentkort 
á 500 kr och 10 st t-shirt. 
Om man räknar högt 
kanske totala prissumman 
då hamnar på 2 000 kr. Då 
förbehåller sig kommunen 
rätten för all framtid att 
använda alla inskickade 
bilder till vad de vill utan att 
ersätta fotograf eller ens sätta 
ut fotografens namn med bil-
derna, inte bara av vinnarna 
utan även alla andra bilder 
som skickats in.

Roade mig med att kon-
trollera Svenska fotografers 
förbunds prisguide för att få 
en liten jämförelse:

• Bild till reklambroschyr 

upplaga 5000ex mindre bild:  
2 300 kr

•  Bild till reklambroschyr 
upplaga 10000ex halv-
sida: 3100 kr

•  Annons upplaga 5000ex 
mindre bild: 2300 kr

•  Annons upplaga 
10000ex halvsida: 4600 
kr

•  Internet kommersiell 
användning 1 månad: 
2000 kr

•  Webannons 1 månad: 
3000 kr

Ovanstående priser gäller 
alltså en bild vid användning 
ett tillfälle, om köparen vill 
använda bilden till både 
reklambroschyr och weban-
nons blir det alltså två debi-
teringar.

Använder sig kommunen 
av en bild vid ett tillfälle så 
har de sparat in hela pris-
summan för tävlingen. 

Som exempel så innehåller 
annonssidan där tävlingen 
presenteras 8 stycken små 
bilder vilket enbart för den 
enligt prisguiden skulle kosta 
minst 18.400 kr (annons, 
mindre bild 8 x 2.300 kr).

Tyvärr börjar detta bli allt 
för vanligt, till exempel tid-
ningar som vill ha läsarbilder 
utan att betala för sig eller 
med låga ersättningar, och 
nu visar det sig då att även 
Ale kommun har slagit sig in 
på detta spår.

Så detta lurendrejeriför-
sök från kommunen kommer 
jag i alla fall inte att gå på 
och hoppas jag härmed kan 
varna andra fotografer i 
kommunen att inte delta i 
denna ”tävling”. Däremot 
får kommunen gärna köpa 
mina bilder om de skulle vara 
intresserade.

Urban Andersson

Lurendrejeriförsök av Ale kommun?

Kyrkorådet har inte 
svarat på första 
frågan därför att det 

inte varit något sammanträ-
de. Ansvariga är vi alla för-
troendevalda i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige är 
högsta beslutande organ och 
ger rådet i uppgift att handha 
och förvalta församlingens 
tillgångar och fastigheter 
inom ramen för givna anslag 
som finns i årets budget. 
Överskridande godkännes ej 
utan verkliga realistiska skäl.

Det ”tommarummet” 
skulle egentligen inte fun-
nits, men på grund av bygg-
nationen måste marken sane-
ras vilket inte var beräknat. 
Istället för att fylla i friska 
jordmassor utökades grun-

den till församlingshemmet. 
Detta blev tomma rummet. 
För att göra rummet funk-
tionsdugligt enligt normer 
för vår verksamhet finns i 
nuläget inga ekonomiska 
medel.

Tillgängliga lokaler finns 
i övre våningen, det mysiga 
saknas kanske, men med god 
vilja och när huset blivit rik-
tigt inbott hoppas vi att det 
kommer att fungera.

Under år 2008 finns ej 
medel i budgeten, men i 
slutet av maj börjar budget-
processen för åren 2009-
2011.

Else-Lill Alexandersson
Kyrkorådsledamot

Svar på frågan till kyrko-
rådet i Nödinge Församling

Vi tycker att det är trå-
kigt att du uppfat-
tar vår tävling som 

ett lurendrejeriförsök. Det är 
naturligvist inte våra avsik-
ter. Vår ambition är att in-
spirera aleborna att fota och 
upptäcka sin kommun ur pe-
repktiven nära, nytänkan-
de och naturligt, våra nyck-
elord. 

Tävlingen vänder sig 
främst till amatörer, men alla 
är välkomma - semesterfo-
tografer och proffs, vana och 

ovana, unga och äldre. Ju 
fler bilder vi kan få in desto 
roligare och bredare blir 
tävlingen. 

Bilderna kommer till att 
börja med att presenteras 
på kommunens webbplats 
och på medborgarkontoret. 
Eftersom vi dessutom gärna 
vill kunna använda bilder 
som representerar Ale på ett 
bra sätt i vår kommunikation 
har vi valt att skriva tydliga 
regler. Vi vill inte att några 
tveksamheter ska uppstå 

och tycker därför att det är 
viktigt att alla som skickar in 
bilder känner till hur de kan 
komma att användas. 

Självklart är det bra för 
både kommunen och ale-
borna om vi får in fina bilder 
som representerar kom-
munen. Det ligger i allas 
intresse att skapa en positiv 
bild av vår kommun. 

Om du som professionell 
fotograf vill tjäna pengar på 
dina bilder så är inte det här 
tävlingen för dig. Fototäv-

lingen är bara en av de akti-
viter som kommunen ordnar 
för att aleborna ska bli 
intresserade av sin kommun. 
Vi har en enorm bredd på 
våra verksamheter och det är 
något vi hoppas att bilderna 
kommer visa. 

Med vänlig hälsning
 Karin Dickens, 

informationschef

Svar till Urban Andersson


