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Det är ingen självklar 
möjlighet för ungdo-
mar idag med funk-

tionshinder att studera vidare. 
Det finns fortfarande många 
hinder, lokaler är inte tillgängli-
ga och inläsning av tryckt mate-
rial fungerar inte alltid. Därför 
måste studiemiljön förbättras. 
Elever med ett funktionshinder 
måste få möjlighet att prakti-
sera under sin gymnasietid och 
känna på hur det är att stude-
ra vid högskola eller universi-
tet. Det skriver Per Olof Lars-
son, Göteborgs universitet och 
Emma Lyrdal, Projekt praktik-
platser vid Riksgymnasiet i Gö-
teborg i denna debattartikel.

Det är fortfarande sällsynt att 
killar och tjejer med stora funk-
tionshinder börjar studera vid 
universitet och högskola

Det måste bli ett lika natur-
ligt val för dessa elever som för 
alla andra ungdomar att tänka 
sig en universitetsutbildning. 
Som alla andra gymnasieelever 
måste de komma fram till om de 
har möjlighet, orkar fysiskt och 

har fullständiga betyg för högre 
studier. Finns det ett lockande 
arbete i framtiden?

Tidigare generationer per-
soner med funktionshinder har 
inte alltid sett det som en möj-
lighet att plugga vidare. Men nu 
kommer det en helt ny genera-
tion av ungdomar som haft bra 
stöd i skolan av elevassistenter 
och speciallärare. De har haft 
möjlighet att plugga tillsam-
mans med andra elever och för 
många av dem är det helt natur-
ligt att de skall läsa vidare.

Gymnasieelever med funk-
tionshinder måste få möjlighet 
till en realistisk överblick över 
kommande universitetsstudier 
redan under gymnasietiden 
för att de skall klara sina fram-
tida studier. De ska erbjudas 
praktik på högskola. Eleverna 
måste få uppleva vad ett högt 
studietempo innebär, att vara 
en bland många studenter, att ta 
sig mellan salar, att snabbt skaffa 
litteratur, och samarbeta med 
andra studenter och mycket 
annat som hör till högskole-

studentens 
vardag. 

Speciellt 
krävandet 
blir det vid 
grupparbeten, 
seminarier 
och kliniska 
övningar. 
Vi skall inte 
sticka under 
stol med att 
det är tufft 
att läsa vid 
universitet 

men då måste studenter med 
funktionshinder få möjlighet att 
förbereda sin framtid.

Då måste också universitet 
och högskolor vara redo att 
möta deras krav. Transporter 
till och från måste fungera till 
hundra procent.

Våra universitet har inte 
heller alltid en funktionshinder-
vänlig miljö. Det finns alltför 
många traditionstyngda bygg-
nader med trappor, stora salar 
med fasta bänkar där det är och 
svårt att ta sig fram i rullstol. 
Studenter utan funktionshinder 
tar en väg genom byggnaderna, 
medan det blir en helt annan 
för den som använder rullstol. 
Därför måste studiemiljön 
förbättras, eftersom studier 
vid högskolan bygger på att 
studenter umgås, hjälps åt och 
samarbetar. Har du en syn-
nedsättning säger det sig självt 
att inläsning av böcker, kopierat 
material, stenciler och lärarnas 
föreläsningsmaterial fungerar 
perfekt. 

Tyvärr blir kraven på studen-
ter med funktionshinder högre 
än för andra. Inte nog med 
att de skall klara en krävande 
studiegång, de skall hantera sitt 
funktionshinder också. Och då 
måste tillgängligheten i uni-
versitets- och högskolemiljön 
förbättras.

Per Olof Larsson
Institutionen för socialt arbete

vid Göteborg universitet
Emma Lyrdal

Projekt praktikplatser
vid Riksgymnasiet Göteborg

Killar och Tjejer med funktionshinder måste få 
möjlighet att studera vid universitet och högskola

Förstår ni inte att det är 
era beslut som skapar 
konflikter. Om ni 

kunde underordna er Läns-
styrelsens kloka rekommen-
dationer så skulle vi slippa 
de konflikter ni skapar på 
grund av okunskap och bris-
tande inlevelseförmåga.

Peter Rosengren (MP), 
Ingmarie Torstensson (V), 
Elaine Björkman (S).

Vindkraftsproducerad 
elektricitet kan tillverkas på 
mer eller mindre bra ställen. 
Låt oss titta på våra förut-
sättningar vid Stormossen, 
Område C i Ale vindbruks-
plan. Först kan vi ställa den 
viktigaste frågan. Anser 
Länsstyrelsen för Västra 
Götaland att Ale kommun 
skall producera vindkraft-
elektricitet över huvud taget.

Svar NEJ!
Jag tycker som Länssty-

relsen och ser hellre att fler 
än jag och mina grannar får 
möjlighet att bo så här frid-
fullt och jag tror att kommu-
nen tjänar fler skattekronor 
på nöjda bofasta här i områ-
det än att en företagare som 
redan har sitt på det torra 
skall tjänar pengar på att för-
störa min och mina grannars 
boendemiljö och värdefulla 
rekreationsområden för alla 
bosatta i Ale. Ni försöker 
att framställa Stormossens 
omgivningar som mindre 
bra boendemiljö genom att 
peka på kraftledningarna. 
Jag instämmer gärna med 

kommune-
kologens 
utlåtande 
i samband 
med ett 
förhandsbe-
sked på en 
avstyckad 
tomt vid 
kraftled-
ningen.

Samman-
trädesdatum: 
2010-09-23

”Till Miljö- och bygg-
nämnden har inkommit en 
ansökan om förhandsbe-
sked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten 
Sannum 3:17. Den tänkta 
avstyckningen är på ca 1500 
kvm. Marken sluttar lätt 
mot nordost och består av 
skog med tall och inslag av 
björk. Tomten ligger i direkt 
anslutning till riksintresse 
för friluftsliv och inom ett 
klass 2- område med höga 
naturvärden. Tomt 1 i ansö-
kan har höga naturvärden i 
form av ett rikt fågelliv och 
bör lämnas oberört.”

Menar ni på fullt allvar 
att 3 st 150m höga vind-
kraftverk skulle smälta in där 
Miljö- och byggnämnden 
anser att ett enplanshus är 
störande.

Inser ni inte att det är 
med er tillkämpade eller 
naturliga okunnighet som 
ni skapar problem. När ni 
påstår att 150 m höga torn 
med rörliga delar är svåra 
att se i skogen för att de 
skyms av grenar, då har nog 
vindkraftverk fått en andlig 
dimension som gör dem 
osynliga för betraktaren. 
Ni kanske inte ens skulle 
upptäcka dem mitt i natten 
när det blinkande röda och 
vita varselljuset förvandlat 
vildmarken till värsta rave-
partyupplevelsen för de 
känsligaste.

Ni behöver inte spela 
dumma genom att mena att 
vindkraftverk inte låter som 
motorsågar. Om jag skulle 
säga att ett vindkraftverk 
genererar ca 100 dBA så 
måste ljudnivån definieras 
som tex. pulserande. Sedan 
måste tonläget beskrivas och 
därefter skall det associeras 
till en fysisk miljö med varie-
rat ljudspektra och sedan 
kopplas till ett mänskligt 
psyke. Är ni då lyhörda 
så kanske ni kan förstå att 
värdet av ljudmiljöer är 

mycket individuella upple-
velser.

Om ni håller er till fakta 
och sådant ni förstår så slip-
per vi onödiga konflikter. 
Nu skall ni få känna hur det 
är när någon ”utböling” har 
synpunkter på er boende-
miljö.

Peter Rosengren (MP) 
boende i Alafors

Ca 5km N område C. 
Troligen synligt från norra 
delen av sluttningen ner 
mot Alingsåsvägen. En 
tänkt placering i förhållande 
till Peters bostad blir vid 
”mossen” vilket förvandlar 
hans solnedgångarna till 
flipperspel.

Ingmarie Torstensson 
(V) boende i Nol

Ca 5km NV område C.
Verken skyms troligen 

av Gallåsen. Verken kan ses 
från andra sidan Göta älv, 
från Dösebacka och Aleklät-
ten. En tänkt placering i 
förhållande till Ingmaries 
bostad blir Oljeberget eller 
på 45:an. Ingen märkbar 
förändring av ljudnivå. Natt-
blinkande varselljus smälter 
bra in med de mobila ljus-
käglorna och övrig ljussätt-
ning i synnerhet vid juletid.

Elaine Björkman (S) 
boende i Skepplanda

Ca 10 km NO område C.
Kan troligen ses från 

kyrkkullen. En tänkt place-
ring i förhållande till Elaines 
bostad blir kyrkan i Skepp-
landa. 10 ggr så hög som 
kyrkan och med roterande 
spira, vilket möjligen kan 
upplevas lite störande.

Hur går det med grup-
perna om gruppledarna är.... 
ska vi säga okunniga?

Vi kan ju prata om det på 
nästa fullmäktige

Hälsningar
Bruno Nordenborg (BN)
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Konflikter på grund av okunskap

Den moderatledda alliansen 
har nu bestämt att alla an-
ställningsbeslut i hela kom-

munen ska fattas av kommunstyrel-
sens ordförande Mikael Berglund 
(M). Detta innebär att Berglund 
ska bestämma huruvida det behövs 
en städerska på äldreboendet eller 
en förskollärare på avdelningen där 
någon går på föräldraledighet. 

Beslutet är huvudlöst och visar 
tydligt på den stora misstro mot 
chefernas arbete som råder inom 
moderatalliansen. Vi kan överhuvud-
taget inte förstå hur man kan anse att 
Berglund är mer kompentent än alla 
chefer i verksamheten på att bedöma 
vilka behov av personal som finns i 
hemtjänst, skola och tillsynsfrågor. 

Man hävdar i motivet till beslu-
tet att det handlar om den rådande 
ekonomiska situationen. Också ett 
märkligt argument när vi samma dag 
som beslutet togs fick en ny skatte-
prognos på + 9 miljoner, alltså + 1,5 
miljon jämfört med budget, och man 
har 15 miljoner kvar i en pott för 
särskilda insatser. Man hävdar att det 
behövs pengar i verksamhen men vill 
inte dela ut de pengar man har. Hur 

går detta ihop? Ska man först göra 
neddragningar för att sedan kunna 
hävda att man satsar? 

Det är också direkt felaktigt att 
hävda att man kan minska eventuell 
övertalighet genom att flytta all makt 
till Berglund. Vid en övertalighets-
situation i kommunen finns mycket 
tydliga regler i LAS som innebär 
att man alltid är skyldig att som 
arbetsgivare visa att övertaligheten 
är korrekt. All personal är anställd 
i Ale kommun och ska därför också 
alltid prövas mot eventuella lediga 
befattningar i samtliga verksamheter. 
Det blir än en gång tydligt att man 
inte besitter minsta kompetens inom 
det arbetsrättsliga området.

Politikers roll är inte att centra-
lisera makt till sig själva och lägga 
sig i detaljer i verksamheten. Det 
handlar om att sätta mål för verk-
samheten och tilldela ekonomiska 
ramar till dem som kan verksamhe-
ten att utföra dessa mål. Dock lyser 
det utlovade måldokumentet för Ale 
kommuns verksamhetsplan än med 
sin frånvaro. 

Paula Örn (S)

(M)aktfullkomligheten råder!
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Nödinge S-förening

Skepplanda S-förening

Söndag 27 februari kl 14.00
Tankeverkstaden på Ale gymnasium

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Vi bjuder på kaffe och tårta

Tisdag 1 mars kl 18.30
Skepplanda bygdegård

Kommunalråd Paula Örn medverkar

Den 28 februari 1986 angreps den svenska 

demokratin genom mordet på Olof Palme.

Lördag 26 februari kl 11-13 
är du välkommen till Älvängens centrum 

och Ale torg för att tillsammans med oss 

hedra minnet av de som fallit offer för sitt 

engagemang för demokratin. Ta en kopp 

kaffe, prata en stund och lämna gärna ett 

bidrag till Olof Palmes minnesfond.

Torsdag 24 februari kl 18-20 
i Nols Folkets hus

Vi träffas över en tallrik soppa och 

diskuterar arbetsmarknadsfrågor under 

ledning av arbetsmarknadsutskottets 

vice ordförande Jean Altun

Du är varmt välkommen att delta!

MANIFESTATION 
FÖR DEMOKRATIN

SOPPA OCH POLITIK

ÅRSMÖTEN

VÄLKOMNA! www.smadjursakuten.se 

A Axén

SMÅDJURSAKUTEN AB 
Tel. 031-21 40 40

Ingeborgsgatan 6
Göteborg

Tel. 0303-184 00
Utmarksvägen 20

Kungälv

Paketpris:
Kastration, vaccination och idmärkning 

av han- och honkatter till reducerat pris.

Dessutom ingår rabatterade produkter 
till ett värde av ca 500 kr.

För mer info se: 
www.smadjursakuten.se

Kastrera 
katten nu!

10/1-31/3


