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Tyrone, Du fortsätter 
att ljuga om Folk-
partiets politik! Så 

här svarade jag Dig i förra 
veckans tidning: ”Folkpar-
tiet liberalerna anser att 
dagens turordningsregler i 
LAS, som baseras på anställ-
ningstid, ska vara huvud-
regel även i fortsättningen 
men att det finns behov av 
en modernisering. 

Folkpartiet har tillsam-
mans med övriga Allianspar-
tier samt Miljöpartiet infört 
det så kallade tvåpersoner-
sundantaget för småföretag 
med mindre än 10 anställ-
da. Folkpartiet vill att detta 
ska gälla alla företag oavsett 
storlek. Kompetens bör väga 
högre vid neddragningar.”

Men Du har bestämt Dig 
för att vi ska ta bort LAS! 
Vem som kan Folkpartiets 
politik bäst – Du eller jag – 
överlåter jag åt väljarna att 
bedöma!

Socialdemokraterna vill 
fördubbla arbetsgivaravgif-
ten för att ha en ung person 
anställd. Det blir en chock-
höjning av kostnaden för 

ung arbetskraft. Det ger inte 
fler unga jobb – utan färre. 

Folkpartiet och Alliansen 
har därför under mandatpe-
rioden halverat arbetsgivar-
avgiften för personer under 
26 år.
Tyrone skriver: ”Ni vet inte. 
Ni låtsas bry er om anställ-
da, handikappade, sjuka, pen-
sionärer och ungdomar men 
ni levererar bara en iskall syn 
på människor som har sitt ur-
sprung i att de som inte föds 
med pengar och talang är lata 
och odugliga.”

Det är ett så grovt påhopp 
att jag inte nedlåter mig att 
ens kommentera!
Väljare – ta fram förra veck-
ans nummer av Alekuri-
ren eller läs den på webben! 
Där finns också Folkpartiets 
politik att läsa! Jag överlå-
ter åt väljarna att bedöma 
vem som är mest trovärdig i 
sin politik – Folkpartiet och 
jag, som skriver insändare, 
motioner, interpellationer, 
enkla frågor, kommer med 
förslag etc under hela man-
datperioden sedan 25 år till-

baka – eller Du och en del 
av Dina partikamrater, som 
dyker upp i tidningen när 
det är val och tar åt sig äran 
av den politik som drivits i 
enighet mellan kommunens 
majoritet och opposition.

Ni låtsas att det är NI som 
bygger förskolor, konstgräs-
planer, höghus med mera 
som om vi hade röstat mot 
detta och som om det vore 
Era egna pengar och inte 
allas våra skattemedel.
Det är bara när något är 
dåligt som Ni vill ha oppo-
sitionen med som gisslan till 
exempel när Ale kommuns 
skolor kritiserades av Skol-
inspektionen.

Jag funderar på vilka mer 
lögner som ska komma före 
valet? S verkar mer än des-
perata!

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Mot dumhet kämpar gudarna förgäves
Replik på Tyrone Hanssons insändare

Ni vet inte. Ni låtsas 
bry er om anställ-
da, handikappade, 

sjuka, pensionärer och ung-
domar men ni levererar bara 
en iskall syn på människor 
som har sitt ursprung i att 
de som inte föds med pengar 
och talang är lata och odug-
liga (en centerpartistisk riks-
dagskandidat sa nyligen att 
inkompetens är fog för upp-
sägning). Ska arbetsgivar-
na ivrigt påhejade av Boel 
Holgerssons och Rose-Ma-
rie Fihns partier bestäm-
ma vem som är inkompe-
tent går vi en fruktansvärd 
värld till mötes. När jag som 
i mitt fall med förra veck-
ans syn på LAS träffar mitt 
i prick förbyts argumenten 
mot ord som ”tala sanning” 
och ”osammanhängande”. 
Det var inte meningen att 
röra till det för er. 

Varför har ni inte reformerat 
LAS och gjort så att ungdo-
mar slipper korta tillfälliga 
visstidsanställningar? Varför 
kan man fortfarande provan-
ställa unga på måndagen och 
på onsdagen säga att ”du be-
höver inte komma hit mer”? 
Ungdomar idag ska abso-
lut konkurrera om jobben. 
I LAS finns dels regeln sist 
in-först ut och kompetens-
regeln, som säger att bättre 
kvalificerad arbetare ska ges 

företräde till jobb som finns 
kvar. Problemet är att ung-
domar i alla visstidsformer 
och provanställningar inte 
räknas in i LAS. De kastas 
ut direkt och detta säger 
ni inget om. Istället vill ni 
ta bort turordningsregler-
na vid uppsägning med ar-
gumentet att ”då anställs de 
unga”. Enligt Svenskt nä-
ringslivs egen undersökning 
hade endast 17% av småfö-
retagen använt sig av undan-
tag i turordning. Den stora 
majoriteten tycker inte att 
LAS är något bekymmer! 
Varför driver ni då detta? 
Center-Maud vill ta bort 
reglerna helt (eko-utfråg-
ning) och FP-Björklund vill 
att alla företag oavsett stor-
lek ska kunna undanta fyra 
personer helt utan förhand-
ling. Hallå ni som vurmar 
för äldre och handikappade! 
Det innebär att fyra andra 
som inte skulle sägas upp 
nu måste sluta. Tror ni att 
det istället blir de äldre, han 
med arbetsskadan, hon med 
förslitningar, kanske föräld-
ern som är hemma ibland 
med sjuka barn som tving-
as sluta?

Låt säga att ni får som ni 
vill. Ingen mer LAS. Före-
tagen slutar naturligtvis inte 
att säga upp personal. Vilka 
är det istället som företagen 

kastar ut när de kan bestäm-
ma själva tror ni? Ni hinner 
svara innan valet. 

Att jag skulle fara med osan-
ning köper jag inte. Folk-
partiet skriver precis som jag 
skrev att de vill sänka lönen 
för ungdomar och drar en 
koppling till kommunens ly-
sande satsning på ungdoms-
jobb i somras. Fick du för 
dig att dessa ungdomar gick 
in och gjorde ordinarie jobb 
inom kommunen Rose-Ma-
rie? Naturligtvis var det en 
satsning som var jättevik-
tig och som gav åtminsto-
ne lite framtidstro mitt i den 
mörkblåa vardagen. Själv-
klart ska ungdomen ha full 
lön när man förväntas pre-
stera som alla andra. Ni be-
rättar inget om hur länge en 
ung anställd ska arbeta för 
slavlön. När ska han eller 
hon ha full lön tycker ni? 
Eller ska arbetsgivaren be-
stämma det själv? Kanske 
kan arbetsgivaren slänga ut 
den nyanställde eftersom ni 
vill skrota LAS och anställa 
en annan ungdom på samma 
låga ungdomslön?

Tyrone Hansson (S)

Tyrone svarar Centerpartiet och Folkpartiet

Iskall syn på människor

Vänsterpartiet Ale 
kommer att under 
nästa mandatperi-

od arbeta för att stärka elev-
vårdsteamen i våra skolor. 
Vi ser ett växande behov i 
våra skolor. Speciellt när 
rapporter har kommit om 
att eleverna mår dåligt i 

Ale. Enligt rapportern så är 
inte skolan alltid grundorsa-
ken, men genom att stärka 
elevvårdsteamen kan man 
komma tillrätta med både 
elever som mår dåligt pga 
hemsituation eller skolan. 

Genom att ha ett elevvårds-
team där kurator och skol-
sköterska, specialpedagog 
samarbetar kring eleven och 
ser helheten. Vi har i dag 
elevvårdsteam i skolorna 
som har för mycket att göra 

och inte hinner med alla.
I S, V, MP, strategiskplan 

har vi gjort en kraftig sats-
ning på skolan som ska ge 9 
lärare på 100 elever. Detta 
kommer ge effekt i klass-
rummet med lugn och ro, 

och bättre kunskapsnivå. 
Majoritetens strategiskap-
lan är en stark skolbudget.  
Därför anser vi i Vänster-
partiet att under de kom-
mande fyra åren skall vi satsa 
på elevvårdsteamen. Detta 

tror vi kommer att ge mer 
ro i klassrummet och den 
enskilda eleven som inte 
mår bra kommer att kunna 
få mer hjälp.     

Johnny Sundling
Göran Karlsson

Vänsterpartiet Ale

Majoriteten satsar kraftfullt på elevvårdsteam 

Min fråga till alla 
rödgröna politi-
ker i Ale kommun 

är: Har ni glömt hur det är 
att vara ung? Varje vecka 
står det i tidningen om van-
dalisering och förstörel-
se av allmän egendom, och 
aldrig förstår ni varför det är 
så eller hur ni ska lösa pro-
blemet. Jag kan tala om för 
er att det inte är speciellt kul 
att växa upp i en kommun 
som lägger så enormt lite 
energi på oss ungdomar. 
Ni säger till oss att ni lyss-
nar och satsar på oss, men vi 
märker ingenting.

Den främsta anledning-
en till att ungdomar förstör, 
väsnas eller bråkar är för att 
det inte finns något att göra. 
Det finns ingenting att sys-
selsätta oss med, och när vi 
då hittar på dumheter för 
att fördriva tiden så skyl-
ler ni på oss och säger att 
allt är vårt eget fel. Jag anser 
att kommunen har ett stort 
ansvar och då menar jag na-
turligtvis vänsterpartierna 
som har styrt i 16 år utan att 
lyfta ett finger för att fylla 
våra liv med meningsfulla 
aktiviteter.

Som ungdom vet jag vad 
som behövs för att få gla-
dare och nöjdare ungdo-
mar i vår kommun. Den vik-
tigaste åtgärden är att bus-
skortens gilitghetstid måste 
utökas till senare på natten. 
De allra flesta vuxna har 
både körkort och bil, en dyr 
lyx som en arbetslös/stu-
derande ungdom inte har 
råd med. Vårt enda sätt att 
transportera oss till aktivi-
teter, vänner och affärer är 
alltså med hjälp av buss. Det 
är helt orimligt att vi ska 
vara begränsade till vår bo-
stadsort efter kl 22 på kväl-
len på fredagar och lörda-
gar. När jag frågade kom-
munstyrelsens ordförande 
varför tiderna inte var för-
ankrade i verkligheten sva-
rade han att kommunsty-
relsen inte ville uppmunt-
ra ungdomar till att vara 
ute sent. Jag undrar vilken 
drömvärld Jarl Karlsson 
lever i när han tror att ung-
domar går hem och lägger 
sig för att busskorten inte 
längre fungerar.

Dessutom bör ungdoms-
gårdarna bli fler och de bör 
också vara öppna längre. 

Det i kombination med 
utökad giltighetstid för bus-
skorten kommer att göra 
att det finns roligare och 
bättre alternativ för oss 
unga i kommunen att spen-
dera våra helgkvällar än att 
hänga på torget. Om sedan 
våra föräldrar bestämmer 
att vi ska komma hem tidi-
gare eller vi kanske hittar på 
något annat än att vara på 
ungdomsgården så är ju det 
helt naturligt, men vi mode-
rater vill erbjuda alternativ, 
valfrihet och möjligheter för 
oss ungdomar. 

Om du som ungdom, 
precis som jag själv, vill ha 
en meningsfull och rolig 
uppväxt i Ale kommun, och 
du som förälder vill veta att 
ditt barn är säkert på kväl-
larna, rösta på oss! Rösta på 
förnyelse, förändring och 
förbättring!

Isabell Korn, 18, (M)

Har ni glömt hur det 
är att vara ung?

Vägen till ett kallare land
Den borgerliga reger-

ingen har under sin 
tid vid makten för-

ändrat Sverige. Idén är att 
minska den gemensamt fi-
nansierade tryggheten – väl-
färden - och istället ställa 
krav på enskilda att skapa 
sin egen trygghet. Vi ska bry 
oss mer om oss själva och 
mindre om våra medmän-
niskor. Det är en tydlig hö-
gerpolitik för mindre av det 
gemensam välfärd och större 
ekonomiska klyftor män-

niskor emellan. Det är en 
orättvis politik! En högerpo-
litik! Alebor detta vill vi inte 
ha – solidaritet är ordet idag 
och i framtiden.

Stora skattesänkningar har 
bidragit till en försämrad 
kommunal ekonomi, med 
skattehöjningar som nöd-
vändiga för att också kunna 
ge jobb och solidaritet, med 
andra ord rättvisa!

Valet på söndag blir ett 

vägval. Jag som socialdemo-
krat sätter välfärden före nya 
stora skattesänk-ningar. Vi 
går till val på att satsa tolv 
miljardser kronor mer än re-
geringen – fullt finansie-
rat – till fler lärare i skolan, 
bättre kvalitet i äldreomsor-
gen och ökad personaltät-
het i förskolan. Jag väljer det 
varma solidariska och röda 
samhället!

Elaine Björkman (S) 

Den mederatledda regeringen sänker 
skatter till vilket pris som helst. Hit-
tills har de sänkt skatterna med cirka 

100 miljarder kronor och nu finns förslag på 
lika mycket till under nästa mandatperiod. 
Det motsvarar var tionde jobb i välfärden 
dvs anställda inom vård- och omsorg och i 
Ale blir det minst 50 personer och inom för-
skolan och skolan skulle närmare 100 per-
soner bli arbetslösa. Alla dessa behövs och 
fler därtill i vården, skolan och omsorgen  – 
rösta bort regeringen! Sverige behöver en 
(S)-ledd regering! 

De sjuka och arbetslösa har redan betalat 
priset. Där finns inte så mycket mer att hämta 

för den moderatledda regeringen. Nu står den 
gemensamma välfärden på tur att raseras. Det 
handlar om lärare, vårdpersonal och poliser 
som riskerar att förlora sina jobb. 

Svenka folket står inför en skiljeväg. Ska 
skattesänkningarna fortsätta för de högav-
lönade eller är det en annan väg vi ska gå 
– självklart en annan väg - välj Du som jag 
vägen med fler lärare, vårdanställda och po-
liser. Den 19 september väljer vi framtid, en 
bättre framtid.

Dennis Ljunggren (S)

Skattesänkningar till varje pris slår 
mot Ales välfärd


