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Enligt skolverkets sta-
tistik har Ale kommun 
17% obehöriga elever 

som gick ur årskurs nio läsåret 
2007/2008. I denna statistik är 
det bara Lilla Edets kommun 
som ligger sämre till. Övriga 
kommuner runt omkring oss 
har bara ca 7% obehöriga.

Hur kan detta komma sig? 
Är det en slump? Nej, själv-
klart inte!

Vi i Lärarförbundet hävdar 
att den främsta orsaken till 
Ale kommuns usla resultat är 
den nedmontering av grund-
skolan som skett de senas-
te åren. De styrande kan inte 
år efter år dra ner på resurser-
na till undervisning (se tidi-
gare insändare i Alekuriren), 
utan att det märks på elever-
nas resultat.

Vad är det som gör att po-
litikerna tror att Ales barn och  
ungdomar kan klara av sin 
skolgång med mindre pengar 
till undervisning än i grann-
kommunerna? Vilka argument 
har de styrande för detta?

Inte nog med att Ale 
kommun redan visar på ett 
mycket dåligt resultat när det 
gäller behörigheten till gym-
nasiet. Det aviseras en ytter-
ligare krympt budget till Ales 
grundskolor för 2009. Det vill 
säga ännu mindre pengar till 
undervisning än idag! Om så 
blir fallet  är risken mycket 
stor att kommunen i nästa års 
statistik från skolverket har 
fler än 17% obehöriga elever 
från årskurs nio.

Hur kan de styrande moti-
vera detta? Är inte Ales unga 
värda mer än så? Hur skall 
personalen kunna ge  barn 
och ungdomar vad de behöver 
när resurserna krymper hela 
tiden och då redan från en 
nivå som inte räcker till? Som 
exempel kan nämnas att på 
vissa skolor ställs lektioner in 
när lärare är sjuka för att vika-
rier inte får sättas in. 

Nu måste ni politiker ta 
bladet från munnen och för-
klara hur ni tänker!

Lärarförbundet Ale

Näst sämst i klassen!
– Ale kommun har flest 
obehöriga elever i regionen

Snälla, snälla, snälla smäll 
inga smällare och skjut 
inga raketer före nyår.

Nu närmare vi oss den tid 
på året som mest består av 
fasa för oss med husdjur som 
är skotträdda och vi är tyvärr 
väldigt många. Att inte kunna 
gå ut med hunden för att den 
är livrädd är inget jag ser fram 
emot. Han är även så rädd in-
omhus att han bara gömmer 
sig för att han hör alla smälla-
re utomhus. 

Jag ber nu alla av hela mitt 
hjärta att tänka på de husdjur, 

vilda djur och även människor 
som faktiskt har besvär när 
smällare och raketer låter i 
flera veckor både före jul och 
efter nyår. Alla måste ta sitt 
ansvar och framför allt vädjar 
jag till de föräldrar som ger 
sina minderåriga barn smälla-
re att roa sig med innan nyår. 
Tänk till!

Hjälps vi alla åt kan alla, 
både människor och djur få 
ett skönt slut på 2008.

Marie
Orolig hundägare i Nol

Smäll inga smällare före nyår

Jag blir uppretad och 
finner att den moderata 
ideologin är totalt i av-

saknad av empati med dem 
som har sämre förutsätt-
ningar. Alla är inte stöpta i 
samma form, tackolov. Alla 
har inte förmåga att ta för 
sig eller låta sig höras och 
synas.

Den strävsamma arbe-
taren som jobbat i 20 år på 
samma arbetsplats och varit 
nöjd med det får plötsligt en 
skada i arbetet som i mitt fall 
en tendinos i armbågen där 
muskel och senfästen blivit 
skadat. Skadan är svårläkt 
och tar lång tid. Under läk-
ning får armen inte belastas. 
All fritid som förut ägnades 
åt att bära, renovera på 
huset, ja alla sysslor du kan 
tänka som behövs två armar 
till är inte tal om att göra. 
Skall något bli gjort får man 
be om hjälp eller så får det ta 
tio gånger längre tid.

Tvingades av Försäk-
ringskassan efter 6 måna-
der prova omplacering på 
arbetsplatsen med lättare 
arbetsuppgifter.

Påföljden är inte svår att 

räkna ut. Skadan blev förvär-
rad och där står jag, vad fick 
vi ut av det?

Helt sjukskriven igen 
och stränga order att inte 
använda armen med någon 
belastning. Nu har den 
börjat läka och det kan 
finnas hopp om att kunna gå 
tillbaka i arbete då en anpas-
sad arbetsplats planeras 
mellan julhelgerna. Ortope-
den anser att det kanske kan 
gå om man fasar in försiktigt 
efter att omändringen är 
slutförd. Med det menas 
först 25% sedan 50% etc.

Men så kommer det totala 
avsaknaden av sunt förnuft. 
Eller vi kan kalla det iskalla 
moderat ideologin.

FK säger nej till den 
rehabiliterings planen som 
ortopeden föreslagit. Utan 
nu from. den datum har vi 
beslutat att du ingen ersätt-
ning får, dina dagar är för-
brukade. Du kan ta ett annat 
arbete om man prövar gen-
temot hela arbetsmarknaden 
där du bara behöver en arm.

Moderaterna eller FK 
vill alltså att jag säger upp 
mitt arbete för att sälla mej 

till de arbetslösas skara och 
hitta ett arbete där jag bara 
behöver jobba med en arm 
och under tiden kanske den 
andra armen blir utläkt. Hur 
tror du Cederbratt att det 
går?

I stället för att använda 
den plan som Ortopeden 
rekommenderat kör FK på 
en annan linje. Ut med dig 
vi skiter totalt i om du blir 
frisk eller inte, här skall du 
inte tro att du får någon 
hjälp. Du kostar alldeles för 
mycket. Det blir billigare för 
samhället om du blir arbets-
lös och sedan socialbidrag. 
Blir det billigare?

Vilken linje tror du jag 
väljer? Ja inte säger jag upp 
mitt arbete. Utan med stor 
risk att det blir ytterligare 
en förvärring och på det en 
eventuell operation som kan 
återställa armen till ett skick 
som inte blir som innan 
men bättre om den inte får 
några månader till på sej att 
läka ut.

Jag måste tillbaka till min 
arbetsplats innan omänd-
ringen och jobba heltid i 
minst 3 mån innan jag blir 

berättigad till en ny period. 
Skulle jag nu även gå och 
bryta ett ben får jag heller 
ingen ersättning. Var finns 
logiken i detta? Var är 
omsorgen om individen i 
detta? 

I stället för att låta mej få 
ersättning i cirka 3 månader 
till för att ge armen chansen 
att läka ut och få en riktig 
rehabilitering för att sedan 
kunna fortsätta arbeta heltid 
på min arbetsplats. Vill ni få 
mej att bli arbetslös. 

Dessutom har jag försökt 
att få det klassat som arbets-
skada vilket idag är totalt 
omöjligt. Min vä arm har 
lyft i snitt 15 ton om dagen 
utan överdrift och FK läkare 
säger att det har med åldern 
att göra (46 år). 

Som slut ord kan jag ju 
säga att vi sjuka, skadade och 
arbetslösa är så tacksamma 
att ni tänker på oss och ser 
till vårt bästa. Vi förlitar oss 
på er då det verkar som ni 
vet bäst. Inga specialister i 
världen kan så bra bedöma 
vad som är bäst för den 
enskilde människan.

Ann Wedberg

Svar på tal angående Cederbratts svar på:

Stoppa jakten på sjuka och arbetslösa

”Närboende”, du är inte 
ensam om att ifrågasät-
ta ingreppet i Furulunds-

området. Det är märkligt hur 
Ale kommun hanterat detta 
ärende. Allmänheten borde på 
ett tidigt stadium fått informa-
tion om planerna på föränd-
ringarna i friluftsområdet och 
på detta sätt kunna påverka be-
slutet. 

I svaret till insändaren 
skriver Jarl Karlsson och 
Jörgen Sundèn att berörda 
haft möjlighet att lämna syn-
punkter, men som ”närboende” 
påpekar hade arbetet redan 
kommit långt när artikeln om 
Alebacken publicerades i Ale-
kuriren vecka 42. Enligt Ale 
kommuns svar till insändaren 
beslutade kommunstyrelsen att 
godkänna avtalet 2008-10-14, 
vecka 42. 

Vad jag kan erinra mig var 
skogen röjd och vägen från 
E45 till Alebacken byggd redan 
vecka 41. Jag skulle vilja fråga 
Jarl Karlsson följande: hade 
inte det första lasset redan 
tippats vid backen när kom-
munstyrelsen tog sitt beslut 14 
oktober? 

Beträffande anslagen med 
information om bygglov som 
var införda i GP (fredagen 17 
oktober?) och i Alekuriren 
vecka 43 så står det att Miljö- 

och byggnämnden fått en ansö-
kan om bygglov för förlängning 
av Alebacken, och att den som 
vill kan lämna skriftliga syn-
punkter senast 11 november. 

Ytterligare en fråga till Jarl 
Karlsson: var inte stora delar av 
området täckt med lera redan 
när annonserna infördes? 

Det som kanske är mest 
upprörande i detta ärende är 
att alla tydligen måste vara 
positiva, och att alla är vinnare. 
Jag känner mig inte som någon 
vinnare (utom möjligen till en 
hög med lera). Jag upplever det 
som att beslutet har tagits i en 
hast, och ärendet verkar vara 
dåligt utrett. 

Hur vet man till exempel att 
trafiken i Alafors kommer att 
minska genom en ny väg till 
Furulundsområdet? Det är väl 
svårt att idag veta hur trafiken 
kommer att gå när allt är färdigt. 
En ny väg kan bli en genväg 
mellan Alafors och Älvängen. 
Och vägen kommer inte bara att 
gå till utan även genom frilufts-
området, och avgaser och buller 
vill åtminstone jag undvika när 
jag utövar friluftsliv. 

Slutligen, Jarl och Jörgen, 
Alebacken är en tipp. Den borde 
kanske byta namn till Aletippen.

Ingemar
Alafors

Alla är inte positiva till  Alebacken

Hur tänker regering-
en? Du skriver att 
regeringens politik 

bygger på att hjälpa männis-
kor att bli friska. Jag är helt 
övertygad om att det inte är 
många som håller med dig.

Sverige har blivit ett land 
där cancersjuka, långtids-
arbetslösa och småbarns-
föräldrar får betala skat-
tesänkningar. Regeringen 
har infört historiska försäm-

ringar av sjukförsäkringen.. 
Vi vet att människor inte 
blir friskare av fattigdom, 
tvärtom leder ekonomisk 
stress till sämre hälsa.   

Redan vid årsskiftet 
riskerar tusentals männis-
kor utförsäkring när deras 
arbetsförmåga ska prövas 
mot hela arbetsmarkna-
den. Samtidigt står vi inför 
en lågkonjunktur. Enligt 
Arbetsförmedlingens senaste 

prognos beräknas 145 000 
jobb försvinna och arbets-
lösheten stiga till 9 procent 
2010. Varslen i exportindu-
strin är rekordhöga och den 
ökande arbetslösheten drab-
bar även tjänstesektorn och 
kommunernas ekonomi. Det 
är med andra ord den sämsta 
tiden för att genomföra ett 
systemskifte i sjukförsäk-
ringen. 

Hur ska det gå för de 
sjuka som utförsäkras vid 
årsskiftet? Regeringen 
saknar beredskap inom 
arbetsmarknadspolitiken 
för alla de ungdomar, sjuka 
och arbetslösa som nu är i 
stort behov av omställning, 
utbildning och rehabilite-
ring. Istället kommer många 
av de utförsäkrade att bli 
hänvisade till socialbidrag. 
Enligt regeringens egen 
budgetproposition för 2009 

kommer behovet av socialbi-
drag att öka med 10 procent 
de närmaste två åren. Med 
tanke på höstens dystra 
utveckling riskerar det att bli 
betydligt fler. Därför borde 
regeringen ta time out och 
omedelbart stoppa utförsäk-
ringarna!

Bäst på sjukdomar bör 
läkaren vara, alltså ska han 
eller hon bedöma om ngn 
är för sjuk/skadad för att 
arbeta! Bäst på att bedöma 
om någon har chans att 
få ett arbete med hänsyn 
till utbildning/erfarenhet 
och ev. funktionshinder är 
Arbetsförmedlingen(AF) ! 

Varför får en Försäkrings-
kassetjänsteman/kvinna utan 
läkare eller AF:s kompe-
tens besluta om någon ska 
få fortsätta vara sjukskriven? 

Ingmarie Torstensson v
Göran Karlsson v

Kommentar till Mikael Cederbratt

Vikariat som 

Ungdomsledare/Fritidsledare 
eller församlingspedagog
Vi söker dig som tycker om att arbeta med ung-
domar, som kan hjälpa till i konfi rmand-arbete 
och som även har viss datakunskap.

Vår församlingspedagog, Ingemar, ska vara tjänst-
ledig 50% i 6 månader för att prova på nytt jobb 
fr.o.m. mars 2009.

Kan du tänka dig att arbeta 50% hos oss i 
Skepplanda Pastorat är du välkommen att skicka in 
din ansökan med en kort beskrivning av dig själv. 
Vi förutsätter att du kan arbeta kvällstid ibland.

Tillträde:  2 februari 2009.

Frågor om arbetet besvaras av kyrkoherde 
Vivianne Wetterling, mobilnr 0703-72 45 51 och av 
kyrkonämndens ordförande Roland Wall, 
mobilnr 0702-99 37 72 eller 0303-33 61 78.

Ansökan skickas till:
Skepplanda kyrkliga samfällighet
Att: Vivianne Wetterling
Albotorget 4, 446 40  SKEPPLANDA

Ansökan ska vara oss tillhanda 
senast 5 januari 2009

HETING
[he-ting]

Ordet är ett modernt uttryck 
hos den unga generationen. 
Betydelsen är en mix av 
snygging, sötnos, vacker 
som en dag
– helt enkelt en schyst kompis.

www.vakna.ale.se


