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Kristdemokraterna har presenterat 

89 vallöften för att nå 

ett mänskligare Sverige
Några av förslagen
• Nej till tvångskvotering av föräldraförsäkringen.

• Minska gruppstorlekarna i förskolan, särskilt för 
 de yngsta barnen.

• Barnkonventionen bör inarbetas i den svenska lagstiftningen

• Skolan ska handla om kunskap och att nå de uppsatta målen. 
 Därför vill vi ha tidig uppföljning och betyg från årskurs 6. 

• En fokuserad satsning på att stärka elevernas kunskaper i läsa, 
 räkna och skriva de första åren i grundskolan

• Krafttag mot mobbning på varje skola

Läs mer på www.ale.kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna i Ale / Lilla Edet

Folkpartiets vision är en 
vårdgaranti som inne-
bär köfri behandling 

efter besök och fastställd di-
agnos.En medborgare ska 
komma i kontakt med pri-
märvården samma dag som 
hon söker hjälp och få träffa 
en läkare vid vårdcentral 
inom sju dagar.

Nuvarande vårdgaran-
tier behöver utvecklas och 
differentieras. I första hand 
ska garantitiden för mot-
tagningsbesök hos specialist 
förkortas. Sjukdomar som 
inte är direkt akuta, skall 
utan undantag behandlas 
inom de garantitider som är 
uppsatta.

De kortare garantiregler-
na som redan gäller inom 
cancervården, vuxna inom 
två veckor och för barn max 
två arbetsdagar, får inte 
överstigas.

Folkpartiet vill samla de 
resurser som nu används för 
sjukvård, rehabilitering och 
sjukförsäkring i en vårdregi-
on. Vi vill att Västra Göta-

landsregionen inom ramen 
för finansiell samordning 
(FINSAM) ska bli försöks-
region i avvaktan på ett riks-
dagsbeslut att införa vårdre-
gioner i Sverige. När Västra 
Götalandsregionen får ett 
samlat ansvar för sjukvård, 
rehabilitering och sjukför-
säkring kommer det att vara 
den enskilt viktigaste refor-
men för att effektivare ut-
nyttja regionens resurser 
och snabbt få tillbaka män-
niskor i arbete eller studier.

Människor med en funk-
tionsnedsättning skall som 
alla andra ges möjlighet att 
leva ett liv med god kvalitet. 
Viktigt är att de särskilda in-
satser som ges en person ges 
utifrån ett helhetsperspek-
tiv av den enskildes behov 
och önskemål. Den enskil-
da människans valfrihet skall 
alltid vara utgångspunkt för 
insatserna. 

Hälso- och sjukvårdens 
lokaler skall vara utformade 
så att inga hinder finns för 
full tillgänglighet för perso-
ner med funktionsnedsätt-
ning att ta del av sjukvår-
dens resurser. Folkpartiet 
vill bland annat:
•  Förbättra och förkorta sjukresorna.

•  Att sjukresorna ska vara anpassade 
till patientens behov.

•  Att kallelse till sjukvårdsbesök ska 
ge rätt till fria resor med kollektiv-
trafiken.

•  Införa köfri behandling efter fast-
ställd diagnos.

•  Förkorta vårdgarantin för besök hos 
specialist vid sjukhus från tre måna-
der till en månad.

•  Ha god fysisk tillgänglighet och till-
gång till information för personer 
med funktionshinder.

•  Att det egna valet skall vara utgångs-
punkt för alla insatser.

•  Att insatser ges utifrån ett helhets-
perspektiv på den enskilde perso-
nens situation

•  Införa fri influensavaccinering till 
äldre och övriga riskgrupper.

• Kvalitetssäkra vården för äldre.

•  Förbättra stödet till anhöriga.

•  Öka läkarmedverkan i kommunens 
äldreboenden och inom hemsjuk-
vården.

•  Ha kontinuerliga läkemedelsgenom-
gångar för äldre.

•  Att äldre och multisjuka med starkt 
vårdbehov skall kunna tas in direkt 
på vårdavdelning utan att behöva 
passera akutsjukvården.

•  Öka den geriatriska kompetensen i 
den nära vården.

Rosemarie Fihn
Folkpartiet liberalerna Ale

Demokrati är att delta, 
känner man sig del-
aktig så är det lättare 

att vilja engagera sig.
Allas verklighet bör finnas 
med i de politiska besluten 
och alla som vill ska också 
få chansen att vara med och 
delta, samt bidra med sina 
olika erfarenheter och bak-
grund.

Dessvärre så verkar det 
inte vara något som Modera-
terna i Ale har hört talas om. 
Inte en enda kandidat med 
en invandrarbakgrund finns 
att hitta på partiets fullmäk-
tigelista. Detta väcker en hel 
del frågor samt funderingar, 
över Moderaternas inställ-
ning i mångfaldsfrågan.

Hur kommer det sig att i 
riksdagen samt i majoriteten 
av Sveriges kommuner, så 
finns det även moderata in-
vandrarpolitiker represente-
rade, men inga i Ale?

Är det inte viktigt att vår 
kommuns högsta beslutan-
de organ, vårt fullmäktige, 
speglar samhället i övrigt?

Anser Ale Moderaterna 
att invandrare bosatta i Ale 
är mindre kompetenta än 
övriga befolkningen?

Som socialdemokrater kan 
vi inte tala om för andra par-
tier vad de bör göra eller inte 
göra i den här frågan. Det 
får deras egna medlemmar 
fundera över. Däremot så 
kan vi tala om att i vårt eget 

parti, Socialdemokraterna, 
så är mångfaldsperspektivet 
en självklarhet som man inte 
bara pratar om, utan som 
även efterlevs i verkligheten.

I slutändan är det dock 
bara du som kommuninvåna-
re och väljare som senast på 
valdagen den 19 september 
kan avgöra om årets val blir 
början på någonting nytt, 
eller en början på ett mode-
ratstyrt Ale, med en växande 
segregation och utanförskap 
som följd.

Jean Altun (S)
Natalya Raad (S)

Shadrach Odhiambo (S)
Mohammed Bitar (S)

Mushier Shaker (S)
Mohammed Al Abbas (S)

Hur var det med (m)ångfaldsperspektivet?

NU
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VI ALE!

www.ale.nu

God tillgänglighet 
– snabbare omhändertagande

www.folkpartiet.se/ale

FÖR ETT 
LIBERALT ALE!

��� ALLA ska ha samma 
 möjlighet att försörja sig!
 Vi ger dig redskap att 
 kunna göra det!

�� JÄMSTÄLLDHET ska 
 vara en självklarhet i alla 
 sammanhang!

Rose-Marie Fihn Zeb Herlin

Tel 0303-74 10 30; 070-558 49 13 eller rose-marie.liberal@telia.com

Varken majoritet eller 
opposition kan vara 
nöjda med de resul-

tat skolan i Ale nått de se-
naste åren. Mycket talar för 
att skolan kommer att bli 
den mest avgörande valfrå-
gan i kommunvalet. Trots 
att skolan hamnat mitt i det 
skottfält valrörelsen innebär 
vill självklart samtliga politi-
ker, oavsett  parti, ha en skola 
där våra elever och lärare gör 
bra ifrån sig och mår gott. 
Det är bra att vi politiker får 
tillfälle att beskriva hur vi vill 
förbättra skolan. Det vore 
dock mindre bra ifall politi-
ker under press att locka väl-
jare tar steget från att fördela 
resurser och sätta långsikti-
ga mål, till att detaljstyra och 
komma med egna mirakel-
kurer för att snabbt förbättra 
resultaten. 

Miljöpartiets viktigas-
te vallöfte är mer resurser till 
utbildning. Främst vill vi an-
vända pengarna till att öka 
lärartätheten i skolan, men 
det finns behov av att göra 
satsningar på många andra 
områden inom skola och för-
skola. Att vara lärare hand-
lar om mycket mer än att lära 
ut. Lika viktigt för barn och 
ungas utveckling är att ha pe-
dagoger som bryr sig och 
som orkar vara mer än kun-
skapsförmedlare. För att våra 
lärare ska orka ta det ansvaret 
behövs fler vuxna i skolan!  

Oavsett vad man tycker 
om friskolor är konkuren-
sen ett faktum och något den 
kommunala skolan måste för-
hålla sig till. Vi tror på skolor 
med stor frihet att skapa sin 
egen profil. En skola med 
tydlig inriktning ger föräld-

rar och elever större möjlig-
het att välja den skola som 
passar dem bäst och under-
lättar rekryteringen av nya 
lärare som delar skolans 
vision. Stort föräldra- och 
elevinflytande skapar sam-
hörighet och vi-känsla på 
skolan.

När krutröken lagt sig 
efter valet och vinnare utsetts 
hoppas vi i Miljöpartiet så-
klart att vi får förtroende av 
väljarna att vara med och på-
verka. Viktigast för våra unga 
Alebor är dock att vi folkval-
da kan komma överens över 
blockgränserna om hur vi på 
sikt skall utveckla Ales för-
skolor och skolor till att bli 
bäst i regionen. Så skapas sta-
bilitet, framtidstro och en-
gagemang på skolor och för-
skolor runt om i kommunen.     

Marcus Larsson (MP)

Ärendet om det nya äldre-
boendet i Nödinge har dragit 
ut på tiden men vid det senas-
te mötet med Kommunstyrel-
sen i Ale beslutades i alla fall 
att uppdra till Tekniska nämn-
den att infordra anbud på 
uppförande och drift av nytt 
äldreboende i Nödinge.
Med anledning av detta 
undrar jag hur du som kom-
munstyrelsens ordförande 
har för avsikt att hantera min 
återremitterade motion an-
gående mat på äldreboende-
na. Det konkreta förslaget i 
min motion var att kommun-
fullmäktige skulle uppdra till 

Tekniska nämnden och Vård- 
och omsorgsnämnden att i 
sin planering av de nya äld-
reboendena i Nödinge och 
Älvängen ge flera alterna-
tiva förslag som innebär att 
de boende får nylagad varm 
mat och möjlighet att se och 
delta i matlagningen i så hög 
grad som möjligt. Jag föreslog 
också att motionen skulle be-
handlas så skyndsamt att be-
slutet påverkar planeringen av 
äldreboendena i Nödinge och 
Älvängen.

Motionen var uppe till be-
handling i kommunfullmäk-
tige den 25 januari 2010 med 
förslag från kommunstyrel-
sen att avslå motionen. Du fö-
reslog då att ärendet skulle 
återremitteras till kommun-

styrelsen med motiveringen 
att komplettera ärendet vad 
gäller en ekonomisk analys 
samt redovisa principerna 
för ett genomförande av mo-
tionens förslag och det blev 
också kommunfullmäktiges 
beslut. Sen har det så vitt jag 
vet inte hänt något mer, ären-
det har i alla fall inte varit upp 
i Kommunstyrelsen igen.
Min fråga är nu:
Har du som Kommunstyrel-
sen ordförande för avsikt att 
se till att de som flyttar in på 
det nya äldreboendet i Nö-
dinge kan få varm och nylagad 
mat och möjlighet att delta i 
köksbestyren efter förmåga 
och intresse som jag föreslår i 
min motion?

 Boel Holgersson (C)

Miljöpartiet tror på skolor med egen profil

Fråga till Jarl 
Karlsson (S)


