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Du har väl inte missat a� du under utbildningen får:

Chans �ll utbyte med Kap Verde öarna.

Lärlingsutbildning på kommunal arbetsplats 
eller företag (gäller även handelsgymnasiet 
och Barn & Fri�dsprogrammet).

Egen bärbar dator från årskurs 1 (gäller alla e�or).

Utbildning och diplom inom Tak�l massage.

Feriejobb i kommunen.

Körkort under utbildningen.

Läs mer på: alegymnasium.ale.se

Omvårdnadsprogrammet
på Ale gymnasium Andreas Hector (S) har 

återkommit i Aleku-
riren med en ny in-

sändarkommentar om fram-
tida turtäthet för kollektiv-
trafiken mellan Ale och Gö-
teborg. Han menar att det 
behövs en kompletteran-
de busstrafik utöver den 
pendeltågstrafik som enligt 
Västtrafiks planer ska gå en 
gång i halvtimmen i rus-
ningstrafik. Andreas Hector 
skriver att det bör finnas 
möjligheter till komplette-
rande busstrafik med buss-
hållplatser längs motorvägen 
och uppmanar oss att släppa 
prestigen och lösa detta.

Nej Andreas Hector, det 
här handlar inte om pre-
stige. I nuvarande skede av 
byggnadsprocessen är det 
inte fysiskt möjligt att bygga 
kompletterande permanenta 
busshållplatser i anslutning 

till pendeltågsstationerna. 
Vi har redan byggt buss-
hållplatser som, i enlighet 
med godkända planer, är 
avsedda för busstrafik vid 
de tillfällen då bussar måste 
ersätta pendeltågstrafik. Alla 
inblandade intressenter, till 
exempel Västtrafik och Ale 
kommun, har haft tillfälle 
att granska dessa planer och 
har inte inkommit med de 
synpunkter som Andreas 
Hector nu framför. 

Jag vill hälsa Andreas 
Hector välkommen till pro-
jektkontoret i Nol, så ska vi 
gärna redogöra för de fysiska 
begränsningarna i genom-
förandet.

Bo Larsson
Övergripande projektledare

BanaVäg i Väst
Delen Agnesberg-Älvängen

Nej Andreas Hector, det 
handlar inte om prestige!

Motion till Ale kommunfullmäktige 
angående mat på äldreboendena
Mat är ett glädjeäm-

ne för de flesta av 
oss. Vi tycker det 

är självklart att vår mat ska 
vara välsmakande och nä-
ringsrik och att vi kan be-
stämma själva vad vi ska äta.

Våra äldre 
som inte 
längre kan 
laga sin 
egen mat är 
säkert inte 
annorlunda 
än alla 
andra när 
det gäller 
maten. Men 
många äldre 
har inte så 
god aptit och då ställs det 
extra höga krav på att maten 
ska både se god ut och smaka 
och lukta gott. 

På de särskilda boendena för 
äldre i Ale kommun serveras 
idag varm mat som tillagats i 
Nödinge av Ale Matservice. 
Det planeras försök med 

kyld mat på ett boende för 
att kunna erbjuda de äldre 
att välja mellan flera rätter.

När det nu planeras ett nytt 
äldreboende i Nödinge har 
representanter för pensio-
närsorganisationerna fram-

fört att de 
önskar att 
maten till 
de boende 
ska lagas på 
plats och 
serveras 
varm och 
nylagad. 
Enligt de 
uppgifter 
jag har fått 
har dessa 

önskemål avfärdats.

Jag anser att det är rimligt 
att även som gammal vilja 
ha nylagad mat och få känna 
matlukt när det börjar bli 
dags för en måltid. 

Med hänvisning till ovanstå-
ende föreslår jag 

• att kommunfullmäktige 
beslutar uppdra till Tekniska 
nämnden och Vård- och 
omsorgsnämnden att i sin 
planering av de nya äldre-
boendena i Nödinge och 
Älvängen ge flera alternativa 
förslag som innebär att de 
boende får nylagad varm 
mat och möjlighet att se och 
delta i matlagningen i så hög 
grad som möjligt, samt
• att motionen behandlas 
så skyndsamt att beslutet 
påverkar planeringen av äld-
reboendena i Nödinge och 
Älvängen.

Boel Holgersson
Centerpartiet

Barnombudsmannen 
och Kronofogden 
kräver att hälso- och 

sjukvårdslagen och tand-
vårdslagen ändras så att barn 
inte ska kunna skuldsättas 
för sjukvård och avgifter för 
uteblivna vård- och tandlä-
karbesök. Vårdnadshavaren 
ska vara den som är betal-
ningsskyldig, inte barnet.

Vid en gemensam pres-
sträff på måndagen presen-
terade Barnombudsmannen 
och Kronofogden resultaten 
från en enkät till Sveriges 
landsting och regioner. I 
en gemensam skrivelse till 
regeringen kräver myndig-
heterna nu en lagändring.

Tretton av 21 landsting och 
regioner skuldsätter barn, 
visar enkäten som Barnom-
budsmannen har genomfört. 
Den visar att 12 000 barn 
har skulder till landsting 
och regioner. Sex landsting 
och regioner av dem kräver 
barnet på betalning efter att 
han eller hon har fyllt 18 år 

och sex sätter ärenden på 
långtidsbevakning.

Skuldsättning som en följd 
av tandvård eller sjukvård 
faller under den vårdplikt 
som vårdnadshavare har 
enligt föräldrabalken, anser 
Barnombudsmannen och 
Kronofogden. Det är därför 
vårdnadshavarna som ska 
stå som mottagare för de 
krav på avgifter för uteblivna 
vård- eller tandläkarbesök, 
inte barnen.

Konsekvenserna för barn 
som skuldsätts i unga år blir 
stora.

– Barnen känner ofta inte 
till att de har en skuld förrän 
den dag de fyller 18 år. Då 
går de in i vuxenlivet med en 
ekonomi som gör att de kan 
få svårt att teckna hyreskon-
trakt, internetabonnemang 
och ansöka om lån, säger 
barnombudsman Fredrik 
Malmberg. Många som 
drabbas kan känna en van-
makt över att de har en dålig 
ekonomi från början.

En ny lagstiftning behövs 
där det tydligt framgår att 
det är vårdnadshavaren som 
är ansvarig för avgifter för 
barn och ungdomars vård 
och även för avgifter vid 
uteblivna vård- och tandlä-
karbesök. Det är dessutom 
viktigt att finna en lösning 
för de skulder som redan i 
dag har uppkommit efter-
som lagstiftning inte verkar 
retroaktivt.

– Inga barn ska behöva starta 
sitt liv med skulder. Det är 
djupt orättvist, säger riks-
kronofogde Eva Liedström 
Adler. 

Det motverkar även de 
signaler som vi i samhäl-
let vill skicka ut till ungdo-
mar som ska börja ta ansvar 
för sig själva och för sin eko-
nomi. Att börja livet med 
en obetald skuld och en an-
märkning ger dem en signal 
om att det är ”kört från 
början”.

Barnombudsmannen och Kronofogden till regeringen: 

Stopp för barnskulder!

Roll-up du 
kan lita på!
monterade och klara   

4-färgs-
kopiering i 
alla format!
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Jag anser att det är 
rimligt att även som 

gammal vilja ha nylagad 
mat och få känna mat-
lukt när det börjar  bli 

dags för en måltid.
Boel Holgersson (C)


