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Då är det hög tid att 
tänka på de gamla.

Här har sparats 
och gnidits på de mest 
fantastiska sätt inom äldre-
vården.

För jämförelse skulle vi 
gärna vilja veta hur mycket 
som har sparats inom vän-
kretsen på kommunen, här 
har det väl inte förekom-
mit några indragningar av 
personal.

Nu finns det utrymme 
att bemanna Fridhem i 
Surte med mer personal 
under veckosluten. Som 
besökare till anhörig undrar 

man varför ledningen anser 
att vårdtagarna är i mindre 
behov under denna tid. 
Det kan inte vara så stor 
skillnad dessa dagar när det 
gäller toalettbesök, medici-
nering, matning och annan 
passning.

Sedan ännu en fråga om 
vård för medborgare som 
av olika skäl inte längre 
har plats på sjukhus av 
olika anledningar. Är det 
meningen att dessa perso-
ner ska slängas ut till långt 
bortanför Alingsås till sorg 
för patienterna själva och 
anhöriga? Inte särskilt stort 

miljötänkande heller med 
bilresor till och från.

Ale – en stark del av 
Göteborg, enligt reklamen, 
borde ha större ansvar för 
sina skattebetalare och 
tänka i andra banor. Nog 
hade det varit bättre att 
avsätta mark till exempel 
på Backa för ett hem för 
återhämtning för sjuka och 
anhöriga än en golfbana. 
Dessutom är Kungsgårdens 
golfbana fullt tillräcklig för 
Ale kommun.

Förväntansfull

Ale kommun går med vinst, hurra?

LEDIGA TJÄNSTER

Vi i Alliansen är glada 
över att vänstermajoriteten 
nu har kommit till samma 
slutsats som vi – att det är 
alarmerande att kommunens 
skolor placerar sig på 280:e 
plats av 290. Vi är överens 
om att det behövs en plan för 
att skolan ska bli bättre. Det 
är förvånande att den planen 
kommer först nu – efter 16 
år vid makten! Tyvärr känns 
det som om den vänsterma-
joriteten  har provat alla sina 
verktyg utan resultat! 

Jarl Karlsson (S) har kapitu-
lerat och säger att det räcker 
att våra skolor placerar sig 
på plats 100 för att han ska 
känna sig nöjd. Det är vi inte 
överens om. Vi har högre 
mål än så!

Skolans problem är ett av 
de absolut viktigaste uppdrag 
som vi inom kommunen 
har skyldighet att lösa, långt 
mycket viktigare än att köpa 
gammelskog och bygga fri-
idrottsanläggningar. 

Gemensam syn
Alliansen har en gemensam 
syn när det gäller skolan. Vi 
är överens om att ge rektorer 
det pedagogiska ansvaret, vi 
vill öka antalet speciallärare 
och vi tror på att datorer kan 
vara ett bra redskap även för 
mindre barn. Vi är överens 
om att maten i skolan påver-
kar resultaten och vi är över-
tygade om att trygga barn 
som blir sedda av personal 
och kompisar lär sig bättre.

Att ge eleverna betyg och 

omdömen tidigt motiveras 
genom att man då vet inom 
vilka områden man måste 
satsa extra på. Kommunens 
verksamheter ska självklart 
ha mätbara mål även i skolan. 
Detta för att kunna rikta 
insatserna där de gör mest 
nytta. 

Personalen som möter 
våra barn till vardags gör 
ett fantastiskt arbete. De är 
kreativa och gör vad de kan 
för att lösa nya svårigheter 
och utmaningar. När vän-
stermajoriteten gång efter 
annan kommer med sina ost-
hyvelsbesparingar är det inte 
lätt att förmedla kunskap och 
trygghet till barnen. Perso-
nalen gör så gott de kan men 
de kan inte trolla.

 
Du bestämmer

Med nuvarande vänsterma-
joritet kommer Ales skolor 
redan under nästa år att 
befinna sig på sista platsen 
i Sverige, så visst krävs det 
”kraftsamling skolan”. Den 
samlingen heter Alliansen. 

Den 19 september 
bestämmer du genom din 
röst hur dina barns skola ska 
utformas.

Alliansen
Mikael Berglund (M)

Rose-Marie Fihn (FP)
Boel Holgersson (C)

Sune Rydén (KD)

Alliansen är "Kraftsamling skolan"

11.00 Föreläsning ”Levande föda” Anneliz Sahlberg

12.00 Stor Seans med Medium Monica Nyander

14.00 Föreläsning ”Välfärdens ohälsa” med Lars Wilson

Välkomna till

TIS Alternativa 
Hälsomässa
Lördag den 27 mars kl 10-16 
på Alboskolan, Skepplanda
Utställare och föreläsningar med 

inriktning på hälsa och välbefinnande.

Boka din biljett hos Ewa Marie 0739 301 756 eller via mail 
info@ alternativmedicin.eu OBS! Begränsat antal platser.

Inträde: 40:-/person. 
Barn och ungdom under 16 år gratis.
Föreläsning: 150:-/person och föreläsning 
inkl.inträde till mässan.
( För två föreläsningar betalar du 250:-. 
För alla tre 350:-)

Mer information om hittar du på 

www.terapeuterna.com Terapeuter i Samverkan

Socialdemokraten 
Christina Oskarsson 
drar sig inte för att ta 

till billiga knep i sin replik 
på min artikel angående 
RUT-avdraget. Att det varit 
och fortfarande är en världs-
omfattande lågkonjunktur, 
har tydligen undgått riks-
dagsledamoten. Att då hitta 
alla möjligheter för att skapa 
jobb, borde ligga i allas in-
tresse.

Det har inte försvunnit 
fler jobb inom välfärds-
sektorn under Alliansreger-

ingen, tvärtom har antalet 
anställda inom både offentlig 
och privat hälsa, vård- och 
omsorg ökat, enligt Tillväxt-
verket. Det senaste året har 
en utökning skett i många 
kommuner på grund av 
införandet av LOV – Lagen 
om Valfrihet, främst inom 
hemtjänstens område.

Vård- och omsorg är 
Sveriges i särklass största 
bransch med omkring 665 
000 sysselsatta. Att öka pro-
duktiviteten, kvaliteten och 

Replik till Christina Oskarsson (S):

Billiga knep går inte väljarna på!
den sammanlagda effektivi-
teten i branschen är därför 
av största vikt för välfärden, 
jobben och tillväxten. Hus-
hållsnära tjänster kan där 
vara ett komplement till 
vård- och omsorg genom 
tilläggstjänster till den 
biståndsbeslutade hemtjäns-
ten likaväl som att tjänsterna 
köps ändå med hjälp av 
RUT-avdraget.

Oskarsson undviker noga 
att beröra det faktum att fler 
kvinnor startar företag och 
att subventionen av RUT 
understiger Skatteverkets 
intäkter. Med andra ord, inte 
ett öre har tagits från sats-
ningarna inom omsorgen på 
grund av RUT. Man nämner 
inte heller ett ord om att 
ROT-avdraget också är sub-
ventionerat med tio gånger 
högre belopp? Vilket tyder 
på att människor anlitar 
hantverkare för upprustning 
och byggande. Men tydligen 
är det så att man tror att 
pengar kommer in till skola 
och sjukvård utan att det 
finns människor som jobbar 
ihop till dem?

Att Socialdemokraterna 
vill ta bort både RUT- och 
ROT-avdraget kommer att 
minska antalet företag, göra 
fler människor arbetslösa 
och de borttagna subven-
tionerna för dessa åtgärder 
kommer troligen att läggas 
på något annat resultatlöst, 
som tidigare. Som exempel 
kan nämnas de 46 miljarder 
kronor som tidigare lagts in 
till landstingen med högst 
antal väntande patienter 
under den socialdemokra-
tiska regeringen. Nuvarande 
regering med socialminister 
Göran Hägglund har lagt 
in en miljard till de landsting 
som minskar köerna – och 
det har de gjort. En krona 
från Kristdemokraterna har 
fungerat bättre än 46 kronor 
från Socialdemokraterna. 
Det kommer det att fortsätta 
göra.

Penilla Gunther
Riksdagskandidat

Kristdemokraterna
Västra Götaland Norra

Vi expanderar och söker nya medarbetare

EV Adapt erbjuder Sveriges första serieproducerade elbil och konverteringskit genom en industrialiserad 
konverteringsprocess och djupgående samverkan med bilföretag. Företaget är beläget i Nödinge där all 
utveckling och produktion är samlad. Gillar du att arbeta med människor och tekniska utmaningar är detta 
arbetsplatsen för dig.

Inköpschef
Vi söker en erfaren inköpare med dokumenterad kompetens. Du kommer att ansvara 
för inköp, artikelsystem samt lager. Du planerar materialleveranser tillsammans med 
produktchefen och ser till att underlag för efterkalkyler finns i MPS-systemet. Du kom-
mer också att medverka vid produkt- och metodutveckling.

Säljare
Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta.  
Du kommer att etablera nya marknadssegment och relationer med bl.a. återförsäljare, 
företag och myndigheter. Du har förståelse för marknadens behov vad gäller konkur-
rens, bidragssystem och branschstruktur.

Teknisk support
Utbildare

Vi söker dig som har en gedigen teknisk kunskap och god kommunikativ förmåga. 
Du är pedagogisk, lyhörd och nytänkande. Du kommer att arbeta med utbildning 
samt framtagning av utbildningsmaterial och servicemanualer samt teknisk support till 
kunderna.

För tjänsterna gäller att du skall kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på 
svenska och engelska. B-körkort fordras. Sista ansökningsdag: 9 april.

Sänd din ansökan till: anna.vinsmo@autoadapt.se.

Till miljö- och byggnämnden har inkommit 
ansökan från Ale Industri & Hyresfastigheter KB om 
byggnation av tre flerbostadshus samt undermark-
liggande garage på fastigheten Målje 2:180. 
Handlingarna finns tillgängliga på miljö- och  
byggförvaltningen, kommunhuset i Alafors. 
De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna 
in synpunkter. 
Eventuella synpunkter skall vara inlämnade 
senast 2010–04–15. 

Till miljö- och byggnämnden har inkommit 
ansökan från AB Alebyggen om byggnation av ett 
flerbostadshus på fastigheten Nödinge 1:30. 
Handlingarna finns tillgängliga på miljö- och  
byggförvaltningen, kommunhuset i Alafors. 
De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna 
in synpunkter. 
Eventuella synpunkter skall vara inlämnade 
senast 2010–04–15.

Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun,  
449 80 Alafors,  
Miljö- och byggnämnden

Kungörelser 


