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NÖDINGE. Valrörelsen 
står för dörren och 
ungdomar är en given 
målgrupp.

I Ale gymnasium 
är partier som finns 
representerade i riks-
dagen och/eller kom-
munfullmäktige väl-
komna.

– Men från skolled-
ningens sida bjuder vi 
inte in någon, utan par-
tierna får själva verka 
aktivit för att komma 
hit, säger rektor Fred-
rik Ericsson.

Ale gymnasium lutar sig 
fortfarande mot en gammal 
policy när det gäller parti-
ers medverkan i skolan. Det 
betyder att riksdagspartier 
och de som finns represente-
rade i Ale kommunfullmäk-
tige kan få marknadsföra sig 

i skolan.
Det betyder att Sveri-

gedemokraterna som har en 
mandat i Ale är välkomna?

– Ja, men de får aktivt söka 
sig hit. Ingen får bara komma 
hit, utan vårt medgivande. Vi 
vill ha en chans att förbereda 
oss, säger Fredrik Ericsson.

Dra gränsen
Mindre partier än Sverigede-
mokraterna, till exempel 
Nationaldemokraterna, har 
ingen chans att ta sig in i Ale 
gymnasium.

– Nej, det har de inte. Vi 
hänvisar till vårt beslut om 
att bara låta representanter 
från partier i riksdag och 
kommunfullmäktige få med-
verka. Jag vet att det strider 
mot yttrandefriheten så det 
är lite känsligt, men någon-
stans måste vi dra gränsen, 
säger Fredrik Ericsson.

Än så länge har partiernas 

intresse varit svalt och inga 
besök finns inbokade.

– Vi har ingen debattsal, 
utan vi brukar erbjuda så 
kallade bokbord där politi-
kerna får informera om sina 
idéer. Det kan bli aktuellt att 
elever bjuder in till debatter, 
men då väljer de vilka som 
ska närvara. Det styr inte 
skolledningen så länge det 
inte strider mot vår policy, 
avslutar Fredrik Ericsson.

Tydlig policy för partiers 
valarbete i Ale gymnasium

Fredrik Ericsson, rektor i 
Ale gymnasium, berättar 

att reglerna för partier-
nas verksamhet i skolan 

är tydliga.

Interpellation till Ut-
bildnings- och Kul-
turnämndens ordfö-

rande angående Boken 
kommer-verksamhet.                                                                                                        
Om man är äldre, funk-
tionshindrad, konvale-
scent, långvarigt sjuk eller 
på andra sätt har svårt att ta 
sig ut och därför inte själv 
kan ta sig till biblioteket, 
vill vi att man ska kunna få 
nyttja en Boken Kommer-
verksamhet.

Förutom böcker (även 
med extra stor stil) ska tid-
skrifter, ljudböcker, musik, 
språkkurser etc tillhanda-
hållas. Boken Kommer ska 
vara en kostnadsfri service 
förslagsvis 1 gång i måna-
den under september-juni.

De önskade varorna kan 
beställas hos biblioteket av 
nyttjaren själv eller med 
hjälp av hemtjänstpersona-

len och levereras respektive 
återlämnas av hemtjänst-
personalen.

Har man ej hemtjänst 
kan varorna levereras res-
pektive hämtas av biblio-
tekspersonal eller kanske 
av Ale Kontakt- och Stöd-
verksamhet.

Allians för Ale föreslår 
Kommunfullmäktige 
besluta att införa Boken 
Kommer-verksamhet enligt 
ovan.

Ovanstående motion 
lämnade Allians för   Ale in 
till Kommunfullmäktige i 
oktober 2009 men vi har 
nu dragit tillbaka motionen 
pga att Utbildnings- och 
Kulturnämnden i sitt 
remissvar påstår att Boken 
Kommer-verksamhet redan 
finns i Ale kommun. Och 
det är ju bra i så fall!

Tyvärr har jag fått höra 

att Boken-Kommer-verk-
samheten har legat nere 
ett helt år. Då anser jag att 
verksamheten inte finns!

Mina frågor till Utbild-
nings- och Kulturnämn-
dens ordförande:

Finns Boken Kommer-
verksamhet i Ale kommun 
eller ligger verksamheten 
nere?

Hur stort är i så fall 
användandet?

Hur gör man reklam för 
verksamheten? Ale kom-
muns hemsida? Annonser? 
Övrigt?

Vem levererar böckerna?

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Kommer boken verkligen?
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Den gemensamma välfär-
den privatiseras – i allt snab-
bare takt och med allt mer 
raffinerade metoder. Priva-
tiseringarna löper idag per 
automatik, lagstadgade och 
skattefinansierade, inlindade 
i nyspråk om valfrihet och 
mångfald. Det mesta står på 
spel: vård, skola, omsorg, 
bostäder, statlig verksamhet 
och infrastruktur. 

Vilka är vinnarna: medbor-
garna eller den transnatio-
nella privatiseringsindustri 
som gör vinst på människors 
behov? Vad händer när väl-
färden blir en marknad? När 

kommersiella bolag tar över 
skola, sjukvård och äldre-
omsorg?

Sälj hela skiten! är en be-
rättelse om privatiserings-
vågen, dess drivkrafter och 
konsekvenser. Om den stora 
omvandling som blir synlig 
när alla privatiseringar läggs 
samman.

Ett tudelat system tar form, 
där några kan välja välfärd 
de luxe, medan andra får 
hålla till godo med en lugg-
sliten offentlig sektor. Men 
utvecklingen är inte ödes-
bunden. Det går att stoppa 

privatiseringsvågen. Och det 
finns alternativ.

Bokens författare – Jo-
sefin Brink, Jens Ergon, 
Peter Gustavsson och 
Kent Werne – är aktiva 
inom politik, folkbildning 
och journalistik. De håller 
också förläsningar om priva-
tiseringarna och dess konse-
kvenser.

Boken finns att köpa hos 
Vänsterpartiet i Ale.

❐❐❐

Hur privatiseringarna raserar 
den gemensamma välfärden 

Vänsterpartiet promotar nysläppt bok
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