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Påläst och heder-
lig – det är bra egen-
skaper för en politi-

ker. Därför måste jag rätta 
kristdemokraten Penil-
la Gunther när hon här tid-
ningen (vecka 12) påstår att 
socialdemokraterna vill av-
skaffa ROT-avdraget. Det 
är nämligen tvärtom – vi vill 
utveckla ROT-avdraget så 
att även skolor, bostadsrätts-
föreningar och hyresrätter 
omfattas av avdraget. Vi vill 
dessutom ha en klimatbo-
nus i ROT för att uppmunt-
ra investeringar som mins-
kar fastigheternas energi-
förbrukning. Totalt skulle 
denna politik leda till bättre 
bostäder, minskad miljöpå-
verkan och 15 000 nya jobb. 

Jag måste även rätta 

Penilla när hon påstår att 
inga jobb har försvunnit i 
välfärdssektorn. Den som 
läser statistiken från SCB 
kan tydligt se att 25 000 jobb 
försvunnit i kommuner och 
landsting. Varför då kan man 
undra? Jo, det är helt enkelt 
för att den borgerliga reger-
ingen prioriterat att sänka 
skatten för lånade pengar än 
att satsa på skolan, vården 
och omsorgen. 

Den 19 september är det 
val i Sverige. Då avgör väl-
jarna om vårt land ska ha en 
röd-grön politik för fler jobb 
och bättre välfärd eller en 
borgerlig politik för ökade 
klyftor. 

Christina Oskarsson (S)
Riksdagsledamot från Ale

– Slutreplik till Penilla Gunther

Utvecklat ROT-avdrag 
ger 15 000 nya jobb

VARA KOMMUN

Näringslivschef 
 med ansvar för näringslivs- och turismfrågor sökes

www.vara.se

Rose Marie Fihn har 
ställt ett antal frågor 
till undertecknad om 

Boken kommer-verksam-
het i Ale.  

Fråga 1.  Finns Boken 
kommer-verksamhet i Ale 
kommun eller ligger verk-
samheten nere?

Svar:  Boken kommer-
verksamhet finns i Ale 
kommun och har funnits 
under många år. Från det 
att kommundelsnämnderna 
upphörde har verksamheten 
funnit samlad på huvud-
biblioteket i Nödinge. Där 
finns en ansvarig bibliotika-
rie som sköter information 
och kontakter. Under 2009 
genomförde biblioteket 
en ny tjänsteorganisation 
och biblioteket valde då att 
under året inte marknads-
föra denna tjänsten utöver 
broschyrer och hemsidan.

Alla som redan utnytt-
jade tjänsten samt de som 
efterfrågat den har fått den 

service de behövt.
DVS. Boken kommer har 

fungerat som vanligt under 
hela året, även under som-
maren.

Detta är något som inte 
vi bara påstår utan är ett 
faktum, vilket biblioteks-
chefen Margareta Nilson 
också informerat alla leda-
möter vid Utbildnings- och 
kulturnämndens möte då 
remissvar lämnades på den 
motion som Allians för Ale 
skrivit om att starta Boken 
kommer-verksamhet.

Fråga 2.  Hur stort är i så 
fall användandet?

Svar:  Ungefär 50 perso-
ner nyttjar servicen idag. Av 
dessa så vill 7 personer ha 
tryckta böcker och de övriga 
använder talböcker ex.vis 
Daisy-böcker som har speci-
alinläsningar.

Fråga 3.  Hur gör man 
reklam för verksamheten? 
Ale kommuns hemsida? 
Annonser? Övrigt?

Svar:  Information om 
Boken kommer finns på 
kommunens hemsida under 
bibliotek och har funnits 
med där sedan det blev aktu-
ellt med hemsida.

Annonser används i 
allmänhet inte då verksam-
hetens budget för detta är 
liten. Dock har det varit 
artiklar om olika insatser 
genom åren i Alekuriren. 
Under 2007 v.18 hade tid-
ningen en helsida om Boken 
kommer.

Det finns också en 
broschyr om biblioteks-
verksamheten som delas ut 
till nya låntagare samt en 
särskild broschyr om Boken 
kommer.

Dessutom informerar 
biblioteket om tjänsten vid 
olika träffar och möten med 
bl a hemtjänsten, SRF (Syn-
skadades förening i Ale). 
Fridhem i Surte.

Under 2008 skickades 
också inbjudan till läsom-

budskonferens till alla chefer 
inom omsorg/äldreomsorg

Tjänsten beskrivs också 
i Biblioteksplanen samt 
har information lämnats 
till Utbildnings- o kultur-
nämndens  ledamöter vid ett 
antal tillfällen genom åren i 
samband med de tematillfäl-
len nämnden har för sina 
verksamheter.

Fråga 4. Vem levererar 
böckerna?

Svar:  De som vill ha tal-
böcker får dessa hemskick-
ade med post. Denna service 
är gratis för biblioteket och 
för låntagaren att återsända 
genom ett riksavtal med 
postverket.

För distribution av böcker 
och andra media anlitas 
”Fixartjänster i Ale”.

Monica Samuelsson
Ordförande Utbildnings- 

o Kulturnämnden

Svar på interpellation från Rose-Marie Fihn angående Boken kommer-verksamhet

Kommunstyrel-
sen ställde sig den 
16 mars enhälligt 

bakom förslaget till Kraft-
samling för skolan. Politisk 
enighet om de stora dragen 
i skolpolitiken är enligt mo-
derna forskningsrappor-
ter ett bevisat framgångsre-
cept, något som kommen-
terades såväl i Alekurirens 
ledare som i referatet från 
den gemensamma presskon-
ferensen. Efter förra veckans 
insändare från de borger-
liga partierna befarar vi att 
samarbetsviljan över block-
gränserna var kortvarig, att 
detta arbetssätt för förskole- 
och skolbarnens bästa inte 
längre tycks gälla, tyvärr.

Politiker från den röd-
gröna majoriteten kommer 
att intensifiera våra besök 
i kommunens skolor och 
förskolor för att prata med 
barn, elever, personal och 
föräldrarna under våren och 
hösten 2010 för att följa upp 
föreslagna åtgärder i pro-
jektet Kraftsamling skolan. 
Vi vill med dialog starta upp 
arbetet. 

Vi rödgröna är självklart 
inte nöjda med hur resul-
taten i skolan utvecklas. 
Skolinspektionens kritik har 
av nämnden/förvaltningen 
resulterat i nödvändiga för-
ändringar och flera utveck-
lingsprojekt har startats upp, 
vilket vi tycker är bra. Vi har 
satt betydligt högre mål för 
förskolan och skolan och 
jobbar hårt för att kunna 

avsätta mer resurser i bud-
geten för den kommande 
mandatperioden. Tillsam-
mans i Kraftsamling skolan 
och i nära samarbete med 
förskolans och skolans parter 
skapar vi en god skolutveck-
ling i Ale.

Vi rödgröna anser att det 
är viktigare än någonsin att 
Ale håller ihop och ser ett 
samband med allt och som 
ansvariga för verksamhe-
terna ska vi göra allt vi kan 
för att minska otrygghet och 
utanförskap. Det handlar 
om större frågor än de som 
ryms i skolvärlden, men det 
återspeglar sig i skolarbetet. 
Att vara lärare handlar inte 
längre bara om att förmedla 
kunskap, minst lika viktigt 
i dagens skola är att vara en 
god förebild för barn och 
unga och visa medmänsklig-
het och engagemang.  

 Vi rödgröna vill skapa ett 
tryggt och framtidsinriktat 
Ale med goda uppväxtvillkor 
som är nära, nytänkande och 
naturligt. Vill du dela med 
dig av dina åsikter om för-
skolan och skolan, tveka inte 
att kontakta oss! 

Tyrone Hansson (S)
Jarl Karlsson (S) 

Göran Karlsson (V)
Ingmarie Torstensson (V) 

Marcus Larsson (MP)
Peter Rosengren (MP) 

Replik på ”alliansen är kraftsamling skolan”: 

Rödgrön Kraftsamling 
för skolbarnen

S
Ö

K
 N

U
!

Mer information
www.axevalla.fhsk.se  
info@axevalla.fhsk.se  

532 72 Axvall 
Tel: 0511-269 70 

Fax: 0511-269 99

AXEVALLA  
FOLKHÖGSKOLA

Miljöpartiets årsmöte 
i lördags fastställde 
partiets kommun-

fullmäktigelista. Årsmötet 
valde en lista som andas en-
gagemang och speglar parti-
ets kärnfrågor.

Peter Rosengren som 
främst engagerar sig i 
klimat- och energifrå-
gor toppar listan. Minna 
Ljungberg som har drivit 
igenom flera viktiga frågor 
i tekniska nämnden valdes 
in på andraplatsen. Marcus 
Larsson som den här man-
datperioden har arbetet 
mycket med skolfrågor är 
tredje namn. Erika Björk är 
ny i sammanhanget och intar 
fjärdeplatsen på kommun-
fullmäktigelistan samtidigt 
som hon valdes in i partiets 
styrelse. Marcus Larsson och 
Peter Rosengren fortsätter 
som ordförande respektive 
gruppledare.

Skolan, energi- och 
demokratifrågor kommer att 
vara Miljöpartiets kärnfrågor 
nästa mandatperiod och det 
avspeglades i det valprogram 
som klubbades på årsmötet.

- Situationen i skolan är 

långt ifrån vad vi önskar 
idag. Vi har analyserat läget 
och har en klar bild över vad 
som behövs för att öka kva-
liteten i skolan. Det handlar 
dels om att fortsätta det 
utvecklingsarbete som redan 
inletts men också om att öka 
skolans resurser. Skolfrågor 
måste lyftas högre upp på 
den politiska agendan. En 
konkurrenskraftig förskola 
och skola är en förutsätt-
ning för att Ale kommun ska 
kunna växa, säger Marcus 
Larsson.

Opinionsmätningar 
på riksplanet pekar på att 
Miljöpartiet kan bli tredje 
största parti. Allt fler inser 
att synsättet på miljö-, 
energi- och klimatfrågor 
måste förändras. För Ales 
del kan det innebära att Mil-
jöpartiet får minst ett nytt 
mandat i fullmäktige eller 
rent av fördubblar antalet 
mandat.       

-  Med den här listan i 
fullmäktige och det enga-
gemang som finns sedan 
tidigare, tillsammans med 
de nya krafter som anslutit 
till Miljöpartiet ska det här 
bli riktigt roligt, säger Peter 
Rosengren.

Peter Rosengren (MP)
Gruppledare

Engagemang och tydliga 
kärnfrågor hos Miljöpartiet

VEKSTADS-
LOKAL SÖKES

Lärlingsgymnasiet i Ale 
söker verkstadslokal för 

fordonsmekaniker.
Ring 0705-834 834

Smartaste 
vägen till 

jobb!

"Alla biljettintäkter från Elvis berömda 
satellit-konsert från Hawaii 1973 gick till 

välgörenhet. Vet du till vilken välgörenhet? 

Svar levereras den 17 April. 
Du har väl biljett?"

För Moldavien

Den 6 april 
öppnar vi vår nya mottagning på 

Repslagarvägen i Älvängen. 
(Vägg i vägg med Bergendahsl blommor)

TANDLÄKARE 
ALBERT 

med personal
0303-260970

Vi fl yttar 
till ny lokal


