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Vi är i slutet av al-
liansregeringens 
första mandatperi-

od. Vad alliansen har åstad-
kommit och vart allian-
sen är på väg är en talan-
de kontrast till vänstersidans 
idéer. Grundat i tydliga vär-
deringar har alliansen gett 
större utrymme för männis-
kors egna önskemål. Alli-
ansen omformar system för 
att vara till för personer - is-
tället för att omforma per-
soner för att passa syste-
men. Alliansen ger stöd till 
dem som behöver samhäl-
lets skyddsnät. Det person-
liga ansvarstagandet beto-
nas. Arbete premieras . Re-
geringen har haft att brottas 
med den värsta ekonomis-
ka krisen sedan 30-talet. Det 
har ställt krav på ansvarsta-
gande. Ekonomiskt lättsinne 
hade varit förödande.

Alliansen har på fyra 
år radikalt ökat utrymmet 
för vanliga människor att 
bestämma över sina liv. 
Reformer som kan över-
leva oavsett valutgången. 
Om den förra borgliga 
regeringens påtagliga arv 
från 1990-talet blev frisko-
lereformen, så har också 

Alliansregeringen ökat män-
niskors utrymme i sina liv. 
Anställda och pensionärer 
har fått mer i plånboken tack 
vare skattesänkningar. Det 
har blivit billigare att starta 
aktiebolag och förverkliga 
entreprenörsdrömmarna. 
Människor som vill invandra 
som arbetskraft kan göra 
det. Tack vare nya lagen om 
vårdval kan alla patienter i 
landet välja doktor.

En tydlig politisk praktik
Att låta varje enskild 

person skapa och förverkliga 
sitt liv och sina drömmar, 
kan knappast få en tydligare 
politisk praktik.

De områden där det länge 
varit minst valfrihet är barn- 
och äldreomsorgen. Genom 
lagstiftning och social ingen-
jörskonst (s+v+mp) har män-
niskor steg för steg under 
decennier avlövats möjlighet 
att hitta den förskola med 
pedagogisk profil som till-
talar och fungerar för lille 
Pelle eller det äldreboende 
som tar tillvara gamla Ingas 
behov.

Reformer även på sociala 
området

Flera av alliansens frihets-
reformer har också kommit 

på det sociala området. En 
möjlighet till kommunalt 
vårdnadsbidrag har införts 
och lagen om valfrihet 
(LOV) i kommunal verk-
samhet, till exempel äldre-
omsorg, likaså.

Gott, men inte nog. Dessa 
lagar är nämligen frivilliga. 
Kommunen bestämmer om 
den vill tillåta valfrihet eller 
inte, som i Ale kommuns 
fall. Ett äldreboende särskilt 
profilerat för döva förblir 
därmed en illusion på många 
håll. Inte därför att behö-
vande eller resurser saknas. 
Utan därför att politikerna 
inte vill.

Att få välja barnomsorg 
och äldreomsorg borde vara 
likvärdigt oavsett bostadsort. 
För varför skulle männis-
kor i en del av landet vara 
mindre lämpade att styra 
sina liv än i andra? Det är 
inte rimligt.

Det är dags att genomföra 
valfriheten överallt, både 
lokalt och i obligatorisk lag-
stiftning. Så kan utrymmet 
i människors liv och vardag 
växa. I hela Sverige.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Viktigt att låta alliansen fortsätta

En skogsbrand upptäcktes i närheten av Jennylund i torsdags eftermiddag. Räddnings-
tjänsten ryckte ut och lyckades få elden under kontroll. Området som brann uppskatta-
des till cirka 100 kvadratmeter.                                                     Foto: Christer Grändevik

Skogsbrand i Bohus

Majoritetens påhopp 
på Ahlafors Fria 
skola visar tydligt 

vilken inställning man har 
till friskolor. Under senas-
te nämndmötet hade man en 
förfrågan från ytterligare en 
friskola som vill etablera sig i 
Ale och budskapet från vän-
stermajoriteten var tydligt – 
kom inte hit, vi uppskattar 
inte er verksamhet!

Ahlafors Fria skola är 
enligt Skolverket den bästa 
skolan i kommunen och till 
och med bland de bästa i 
Sverige. Varför kan inte vän-
stermajoriteten berömma lä-
rarna på friskolan för sina 
fina resultat? Jag skulle vilja 
att man använde Ahlafors 
fria skola som en förebild, då 
de uppenbarligen har idéer 
för och lösningar på hur man 
kan förbättra skolan. Varför 
ber vi dem inte om hjälp? 

Efter Socialdemokraternas 
senaste utspel och påhopp är 
det uppenbart att prestige är 
viktigare än barnens lärande.

Det finns många fördomar 
om friskolor men likt alla 
fördomar är de ofta basera-
de på rädslor och okunskap. 
Friskolan får inte mer pengar 
än den kommunala skolan i 
Ale, snarare mindre. Lärarna 
är inte börshajar utan de allra 
flesta kommer ursprungligen 
från Ales kommunala skolor. 
Friskolan handplockar inte 
heller sina elever från någon 
elit utan antar eleverna i den 
ordning som de gör sin an-
sökan och detta inkluderar 
även barn med behov av sär-
skilt stöd.

Jag är övertygad om att 
alla Ales elever skulle bli be-
höriga till gymnasiet om de 
fick passera Ahlafors Fria 
skola. Friskolan trollar inte 

utan de jobbar med en tydlig 
och målmedveten pedagogik. 
Rektorn ser lärarna, lärarna 
ser eleverna, eleverna ser var-
andra och tillsammans skapar 
detta förtroende och engage-
mang vilket leder utbildning-
en och skolan framåt.

Det är uppenbart att fri-
skolan gör ett bra arbete och 
lika uppenbart är det att vän-
stermajoriteten inte står enad 
i sin misstro då vi kan finna 
både personal och föräldrar i 
de egna leden.

Jag tror inte att frisko-
lor är den enda lösningen, 
men det är en ingrediens i 
vårt recept för en framgångs-
rik skola. Vår kommuna-
la skola kan och ska bli minst 
lika bra som Ahlafors Fria 
skola. Rösta i valet för förny-
else, förändring och förbätt-
ring i skolan.

Mikael Berglund (M)

Majoriteten räds friskolor
Ales fotbollsklub-

bar är överens om en 
gemensam plan. I 

första hand vill vi skapa 
förutsättningar för våra 
barn att genom boll, lek 
och socialt samspel växa 
som individer. Vi tror att 
våra utbildade fotbollsträ-
nare, vår gemenskap inom 
föreningslivet samt möj-
ligheten att röra på sig är 
vägen till framgång för alla 
barn och ungdomar.
I dag möter vår verksamhet 
tufft motstånd från barnens 

och ungdomarnas andra in-
tresseområden, framför 
allt från den digitala värl-
den, vilket gör att vi hela 
tiden måste vässa oss.
 
I vågen av utbyggandet 
av konstgräsplaner i flera 
av våra grannkommuner 
märker de att intresset för 
föreningsliv under fotbol-
lens vingar åter breder ut 
sig. Även Göteborgs Fot-
bollsförbund intygar detta. 
Vi vill också ta del av detta!
 

Därför är nu vår fråga till 
er politiker och kommuna-
la tjänstemän som har till 
ansvar att skapa grundför-
utsättningar för ett rikt för-
eningsliv:

Vilka planer har ni 
kring konstgräsplaner i 
Ale?
 
Vi ser fram emot att ta del 
av era strategier i komman-
de nummer av Alekuriren!

Alealliansen

Politiker: Vad har ni för konstgräsplaner?

Sverige dominerades och 
Ale kommun har under 
alldeles för lång tid do-

minerats av S. Det har lett 
till att Sverige blev ett land 
där det lönade sig för dåligt 
att arbeta, där skolans grund-
läggande idé om att fokuse-
ra på kunskap slarvades bort 
och där utbildning och risk-
tagande inte lönade sig. 
Starka bevis på att skolan 
fungerar dåligt i Ale är Skol-
inspektionens kritik samt 
alla protestmail vi förtroen-
devalda har fått från ”Rädda 
Maden”!

Genom Allianssegern 2006 
påbörjades arbetet med att 
förändra Sverige. 2010 vill 
Folkpartiet också påbörja ar-
betet med att förändra Ale 
kommun. Vi vill att Allians 
för Ale ska få majoritet - med 
starkt liberalt inslag!
I amerikansk och europeisk 
politik har trenden de senas-
te decennierna varit att poli-
tiker har följt opinionen och 
därefter anpassat budskapet 
efter vad väljarna vill höra. 
Det är inte Folkpartiets upp-
drag! Vårt uppdrag är att 
leda opinionen och stå upp 
för vad vi faktiskt tror är bra 
för Sverige och Ale! Inom 
flera områden har vi de se-
naste åren visat att vi har för-

mågan att bilda opinion. Ef-
fekten när vi har vågat vara 
pådrivande är att Folkpartiet 
på allvar har gjort skillnad.

Skolan
Även när vi har mött mot-
stånd har vi stått upp för 
en skolpolitik med fokus på 
kunskap samt ordning och 
arbetsro. Tidigare betyg, 
nationella prov, satsning-
ar på de yngsta barnens skol-
gång och att återupprätta lä-
raryrkets status är reformer 
som står i fokus för att skapa 
en skola där alla kan lyckas. 
Vänsterpartierna går till val 
på en återgång till flumsko-
lan som ska ställas mot vårt 
alternativ med tidigare betyg 
och nationella prov. Under 
nästa mandatperiod behö-
ver reformarbetet fortsätta. 
Ett förstatligande av skolan 
är nödvändigt för att se till 
att skolan är likvärdig över 
landet Europa. Även när Eu-
ropaopinionen dominerats av 
nejsägare har vi konsekvent 
stått upp för att Europa be-
höver mer samarbete - inte 
mindre. Resultatet är att Sve-
rige nu faktiskt på allvar har 
tagit plats i Europas kärna – 
ordförandeskapet visade att 
Sveriges röst hörs i det euro-
peiska samarbetet.

Energin och 
klimatet

När Folk-
partiet för ett 
antal år sedan 
öppnade för 
att det behövs 
ny kärnkraft 
för att ersätta 
de reaktorer, 
som kommer 
att tas ur 
bruk var vi 
helt ensam-
ma i debat-
ten. Nu har 
vi fått med 
oss Alliansre-
geringen på 
att ny kärn-
kraft behövs 
för klimatets 
och jobbens 
skull.
Integratio-
nen. Folkpar-

tiet var det första parti som 
på allvar lyfte upp denna  - 
en av Sveriges riktigt stora 
utmaningar – i debatten. 
Fokus på jobb och kunskaper 
i svenska språket är de avgö-
rande verktygen för att bryta 
utanförskapet.
Arbete. Folkpartiet ska fort-
sätta stå upp för vikten av 
att det lönar sig att arbeta. 
En tydlig valfråga på detta 
område blir avdraget för hus-
hållsnära tjänster. Avdra-
get har blivit en succé. Nya 
jobb har skapats, svarta jobb 
har blivit vita och de män-
niskor som köper hushålls-
nära tjänster har fått det lite 
lättare att få vardagspusslet 
att gå ihop. Det ska löna sig 
att arbeta, utbilda sig och ta 
risker.

Företagares villkor
Företagandets villkor behö-
ver också ses över. Den som 
tar risker och förverkligar en 
företagsidé ska kunna tjäna 
pengar på det.
Ungdomsarbetslösheten. 
Lärlingssystem med lägre 
lön för lärlingar och särskil-
da anställningsvillkor till-
sammans med modernise-
rad arbetsrätt kan se till att 
unga som i dag står utanför 
kommer i arbete.
Äldre människor och per-
soner med funktionshin-
der. Den som behöver hjälp 
eller omsorg ska själv be-
stämma vem som ska komma 
över tröskeln från hemtjäns-
ten och vad man behöver 
hjälp med.
Införande av en parboende-
garantii möjliggör att äldre 
människor kan fortsätta leva 
tillsammans också på ålderns 
höst  - om de vill. En skärpt 
lag mot åldersdiskrimine-
ring samt skattesänkning-
ar för pensionärer och extra 
RUT-avdrag 
för äldre är 
några delar 
i att sätta 
äldre i cen-
trum.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Så vill Folkpartiet ha det

erbjuder vi enbart 
självservice på 

Arbetsförmedlingen i 
Lilla Edet. För personlig 

service hänvisar vi istället 
till Arbetsförmedlingen i 

Nödinge, Ale Torg.
Vi önskar alla en trevlig 

sommar!

www.arbetsformedlingen.se
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