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”Varje gång jag - som är 
socialliberal - talar med 
Folkpartiets riksdagsle-

damöter lyfter jag frågan om 
att nu måste det satsas på 
pensionärerna! Sverige ska 
vara ett land som är bra att 
åldras i. Trygghet och god 
livskvalitet ska vara själv-
klara värden för alla - inte 
minst för de äldre.” Så skrev 
jag i min förra insändare i 
detta ämne. Jag håller sålun-
da med Er till 100%! Senast 
jag påpekade att pensionä-
rerna måste prioriteras var 
för knappt två veckor sedan 
då vi hade Integrations- 
och Jämställdhetsminister 
Nyamko Sabuni (FP) på 
besök i Ale.

Jag kan kritiskt tänka själv 
och går definitivt inte i några 
ledband, vilket Ni frågade 
oss förtroendevalda om i Er 
insändare

Tyvärr faller inte denna 
fråga under den kommunala 
kompetensen. Vi kommun-
politiker kan endast försöka 
påverka våra respektive 
riksdagsledamöter. Det var 
ett antal socialdemokratiska 
kommunpolitiker som star-
tade den här riksfrågedebat-
ten i Alekuriren – vår tidning 
som tidigare endast brukade 
införa insändare som hand-
lar om kommunalpolitik. 
Lite kommunalpolitik kunde 

S ha kostat på sig. De kunde 
ha berättat att de har höjt 
kommunalskatten; att de 
har höjt matkostnaderna för 
äldre människor med 300:- 
per månad; att de har höjt 
färdtjänstavgiften med upp 
till 100%. Allt detta röstade 
Folkpartiet emot.

Vänstermajoriteten kunde 
också ha berättat hur för-
senad byggnationen av äld-
reboenden i Älvängen och 
Nödinge har blivit.

När fler arbetar och beta-
lar skatt blir det mer pengar 
till pensioner. När färre 
arbetar och färre betalar 
skatt blir det mindre pengar 
till pensioner. Pensionernas 
storlek är helt och hållet 
avhängigt hur det går för 
Sveriges ekonomi!

Ju mer lönsamt det blir 
att arbeta desto fler kommer 
att göra det och fler kommer 
att betala skatt som gör att 
pensionerna kan öka!

Nu är Sveriges finanser 
goda. Sverige går ur den 
internationella krisen med 
Europas starkaste ekonomi 
tack vare Folkpartiet och 
Alliansen. Återhämtningen 
i ekonomin går fortare än 
prognoserna visade för ett 
år sedan. Arbetslinjen fung-
erar! Då är det enda rätta 
att fortsätta se till att det 
fortsatt är lönsamt att arbeta 

och att fler kommer i arbete. 
Det är det överlägset bästa 
för alla pensionärer i Ale och 
Sverige!

Jag vill ha höjda pensioner 
till följd av en god tillväxt 
och de som först och främst 
ska ha mer pengar i plånbo-
ken är de garantipensionärer 
som i många fall har arbetat 
helt oavlönat i hemmet 
(”hemmafruar”) medan part-
nern lönearbetade.

Jag påminner gärna om 
vikten av att ha ett arbete 
med vit lön. Glöm inte alla 
dem som före rot- och rut-
avdragen arbetade svart och 
hamnade utanför pensions-
systemet! När svarta jobb 
blir vita kommer det också 
in skattepengar.

I fyra år har de rödgröna 
partierna agiterat mot Alli-
ansens jobbskatteavdrag. 

När de rödgröna presen-
terade sitt budgetalternativ 
stod det klart att man accep-
terar praktiskt taget hela 
jobbskatteavdraget - trots 
allt tal om oansvariga skat-
tesänkningar 

Regeringen har fått 
kritik för att göra för lite 
för pensionärerna. Mitt råd 
till pensionärerna är att leta 
efter det regeringsalternativ 
som ser till att yngre män-
niskor jobbar för det är det 

Replik till pensionärsföreningarnas samrådsgrupp:

Pensionärerna ska prioriteras!

Så har då de olika poli-
tiska partierna svarat, 
tack för det! Många 

kloka tankar och idéer har 
vi fått ta del av. Jag har 
också tagit mig friheten att 
besvara dem och kommen-
tera det som politikerna 
sagt. Det har jag dock tagit 
via mailkontakt med de po-
litiker som skrev insända-
re samt politiker i Barn och 
ungdomsnämnden samt 
Kommunstyrelsen.

Dock får inte vi föräld-
rar till barn på Madensko-
lan igenom samtliga de 
krav vi ställt. Betänk då att 
vi inte har begärt förbätt-
ringar annat än på en punkt 
– stödet till elever i behov 
av särskilt stöd. Alla andra 
av våra krav gick endast ut 
på att en redan mycket an-
strängd situation för våra 
barn och deras lärare inte 
skulle bli ännu sämre.

På valborgsmässoafton 
kom min ena dotter hem 
med ett brev från rektor. 
I det stod att fyra klasser 
slås ihop till tre, två lärare 
har sökt och beviljats om-
ställningserbjudande, vilket 
innebär att de går i pension 
i sommar. I skrivande stund 
har jag ännu ej fått besked 
om deras tjänster försvin-
ner eller om någon tar över. 
Vi hade också annat på vår 
kravlista såsom att man 
skulle lyssna till de anställ-
da lärarna vid Madensko-
lan och efter det skaffa fram 
det stöd för de elever som 
behöver det. Personalen 
går på knäna för att ge våra 
barn det de har rätt till men 
det blir bara svårare och 
svårare för varje år som går. 
Rapporteringssystemen i 
Barn- och ungdomsförvalt-

ningen fungerar tyvärr bara 
åt ett håll uppifrån och ner. 

Varför skall våra barn och 
deras lärare betala för att 
kommunens ekonomi skall 
gå runt? Jag kan inte förstå 
hur allt som kommunen 
sysslar med kan vara lika 
viktigt hela tiden. Om jag 
och min familj har det kärvt 
ekonomiskt får vi avstå en 
semesterresa ett år eller 
något annat av livets goda. 
Att strunta i något grund-
läggande som att handla 
mat är ju inte aktuellt. Lika 
enkelt är det med våra barn. 
Att fostra och utbilda dem 
kan inte bara ses som en ut-
giftspost, det är en investe-
ring för framtiden. Detta 
måste vara grundläggande 
för ett samhälle med fram-
tidstro och tillförsikt. Detta 
måste vara viktigare än det 
mesta kommunen har att 
ombesörja. 

Vet Ni vad det handlar 
om på Madenskolan? Det 
handlar om att de ansvari-
ga i den politiska majorite-
ten inte vill betala de pengar 
det kostar för att hålla kvar 
den nivå som redan idag 
är otillräcklig. Det hand-
lar om de, i sammanhanget, 
försumbara pengar som de 
skulle behöva skjuta till för 
att lösa detta under ca fyra 
och en halv månad. I janu-
ari börjar en ny budgetpe-
riod och alla partier har ju i 
förra veckans Alekuriren ut-
lovat kraftfulla ekonomis-
ka och andra åtgärder, bara 
de vinner valet i höst! Tänk 
efter: Våra barn får inte 
fortsätta enligt den genom-
tänkta planering lärarna på 
Madenskolan har utarbe-
tat under flera år p g a att 

man inte vill betala notan 
under fyra stackars höstmå-
nader! Men efter nyåret så 
kommer det förstärkning-
ar! Tror Ni att man åter-
upprättar allt det man mon-
terat ner sedan 2007 då? Jag 
är tyvärr skeptisk.

Då, som alla säkert förstår, 
detta inte får inträffa har jag 
författat ett Medborgarför-
slag. Det är ungefär samma 
sak som en politisk motion 
men med den skillnaden att 
den kan Du som boende i 
Ale Kommun göra. Jag läm-
nade in den på Medborgar-
kontoret, Nödinge månda-
gen den 3 maj. Jag föreslår 
i den att pengar överförs 
från andra nämnder alter-
nativt Kommunstyrelsen till 
Barn- och ungdomsnämn-
den i syfte att säkerställa att 
inga förändringar till det 
sämre sker på Madenskolan 
inför och under hösttermi-
nen. Jag yrkar också på ett 
snabbt beredande av ären-
det då det brådskar. Våra 
barn och deras lärare behö-
ver få positiva besked innan 
sommaruppehållet så att 
de kan vila ut efter ett sär-
skilt arbetsamt läsår och is-
tället med tillförsikt kan ta 
sig an det viktiga arbete de 
har framför sig i höst. För-
hoppningsvis kan ärendet 
komma upp snabbt i Kom-
munfullmäktige och där 
hoppas vi att politiker, oav-
sett partifärg, röstar för för-
slaget. På så vis får de ju visa 
i konkret handling att de 
menar allvar med sina ord 
om en rejäl kraftsamling 
och satsning på skolan! 

Pelle Andersson
Pappa till två flickor 

som går på Madenskolan

Är det någon idé att engagera sig?

Pensionärsdag
ALE • LILLA EDET

Onsdag 12 maj kl 14.30-17.00
Bohus Servicehus

Stefan 
Ljungqvist

underhåller

Göran 
Johansson
Göteborg

MEDVERKANDE

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

som i grunden håller upp 
pensionssystemet. 

Nu - efter de reformer 
som har gjorts - finns 
utrymme för satsningar på 
pensionärerna har reger-
ingen lovat. Man har lovat 
en tredje satsning på pen-
sionärerna från årsskiftet 
på fem miljarder och sedan 
kommer det förmodligen 
fler. Mer information 
kommer i augusti när reger-
ingen ska lägga fram sitt 
budgetförslag.

Jag vill uppmana Er att 
gå tillbaka fem år i tiden i 
era deklarationer och beakta 
det med ett antal tusenlap-
par höjda grundavdraget ! 
Mycket högre grundavdrag 
får de som tjänar minst!

De rödgröna vill återin-
föra förmögenhetsskatten 
vid ett maktskifte. Och 
flera tänker säkert  att det 
är väl bra. Men det är en 
förödande stoppsignal för 
investeringar, företagande 
och jobb i Sverige 

Förmögenhetsskattens 
mycket negativa konsekven-

ser för företagande, tillväxt 
och jobb är väl utredd. Den 
leder till flykt av kapital, 
investeringar och entrepre-
nörer från Sverige. Det är 
ansvarslöst av de rödgröna 
partierna och särskilt Mil-
jöpartiet, som kraftfullt 
försvarat avskaffandet, att 
nu ge efter i denna fråga 
som har så stor betydelse för 
välståndsutvecklingen och 
jobben i vårt land. Jobb ger 
pengar till pensioner!

Skatteverket har konsta-
terat att  förmögenhetsskat-
ten bidrog till att över 500 
miljarder kronor flyttades ut 
ur Sverige och investerades 
i andra länder. Det innebar 
att Sverige gick miste om 
flera hundra tusen jobb och 
att fler jobbar, ger som sagt 
högre pensioner.

Är det verkligen en politik 
för färre jobb och därmed 
lägre pensioner som de röd-
gröna vill föra? Och sedan 
ska de införa 6-timmars 
arbetsdag och friår. Höja 
bensinskatten ska de också 
göra!

De fyra borgerliga reger-
ingspartierna utmanar de 
rödgröna oppositionsparti-
erna till debatter över hela 
Sverige. Lyssna på dem och 
bedöm!

Självklart hoppas Folk-
partiet och jag på era röster 
den 19 september! Rikspoli-
tiken kan jag endast påverka 
genom riksdagsledamöterna 
men frågor som rör äldre 
människor i kommunen 
vågar jag påstå att jag verk-
ligen har drivit och driver! 
Det är också jag som i Kom-
munstyrelsen alltid kräver 
att äldreärenden ska remitte-
ras till Kommunala Pensio-
närsrådet för synpunkter.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn


