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Idag får vi samtal från män-
niskor som har noll på sin 
sjukpenninggrundande in-

komst och är livrädda för att få 
en vanlig förkylning och helt bli 
utan inkomst medan de har ak-
tivitetsstöd. Vart har den ge-
menskap tagit vägen, där soli-
dariteten varit vägledande? Har 
vi inte råd med de mest utsatta? 
Denna regeringspolitik gör att 
vreden växer! 

Påskuppropet mot utförsäk-
ringarna är det senaste i raden 
- den 25 april blir det en lands-
omfattande dag mot nedskär-
ningarna i välfärden. Vi stödjer 
detta arrangemang.  

75 000 personer kommer 
att utförsäkras i Sverige under 
2011, det är inte riktigt i ett rikt 
land som Sverige. Vi har redan 
kunnat läsa i media om tragiska 
fall med dödlig utgång och om 
människor som skickas mellan 

olika instanser och utreds om 
och om igen, trots att de har 
intyg om ohälsa. Detta är inte 
människovärde!

Vi möter dem som tvingas ut 
”i arbete” trots att de är sjuka. 
Dessa människor känner sig 
från-tagna sin värdighet, ifråga-
satta och kränkta av en myndig-
het som saknar klara riktlinjer 
för hur den ska utöva sin makt 
över människornas dagliga liv. 
Gemenskap och solidaritet 
behövs!  

Inte nog med detta, den som 
blir sjuk idag möts av absurda 
tidsgränser. Handläggare utan 
medicinsk kunskap fattar beslut, 
oavsett läkarintyg och hälsotill-
stånd. Vi vill förändra detta! 

Efter ministerbyte ska för-
säkringskassereglerna ännu 
en gång utredas - och under 
utrednings-tiden kommer flera 
människor att gå under. Detta är 

inte värdigt!
Många som har fysiska sjuk-

domar får även psykiska besvär 
och blir alltså sjukare. Valet kan 
stå mellan att betala hyran eller 
nödvändiga mediciner. 

Att leva på försörjningsstöd 
innebär att sälja hus och bil och 
inte ha ett öre besparingar kvar. 
Under tiden som den sjuke 
tvingas söka arbete förväntas 
hon eller han i många fall leva 
under existensminimum.

Nya grupper hamnar i en 
permanent fattigfälla, vilket 
inte minst drabbar barnen. Vi 
vill för-ändra denna omänskliga 
politik! Vi vill skapa en politik 
för trygghet och värdighet!

Jarl Karlsson (S)
Christina Oskarsson (S)

Säg nej till socialnedrustning Vi har som nära vänner 
bevittnat ett mycket 
tveksamt beslut i en 

vårdnadstvist. Paret skiljde sig 
för cirka fyra år sedan. De har 
tre barn tillsammans. Barnen 
är nu 5, 8 och 10 år. För ett par 
år sedan tog fadern barnen och 
menade att han skulle ha ensam 
vårdnad. Man gjorde då en ut-
redning på familjerätten vilken 
resulterade i att paret skulle ha 
gemensam vårdnad med växel-
vis boende, en vecka hos varde-
ra föräldern.

Den 4 januari i år hämtade 
fadern barnen för att ha dem 
under sin vecka. Därefter har 
han inte lämnat tillbaka dem 
till modern, vilket alltså strider 
mot den överenskommelse som 
träffats efter den tidigare utred-
ningen. Modern polisanmälde 
handlingen och har dessutom 
begärt hjälp av familjerätten 
med att kontakta barnen då 
fadern inte tillåtit modern att 
vare sig prata med eller träffa 
dem. Barnen har under den här 
tiden inte heller gått i skolan.

Fadern har stämt modern 
på enskild vårdnad. Den 28 
februari träffades parterna i 
rätten för ett muntligt förhör 

som skulle ligga till grund för 
beslut om interimistisk, tillfäl-
lig, vårdnad under tiden man 
genomför en ny utredning för 
att besluta om vem som skall 
ha vårdnaden. Vid detta tillfälle 
hördes modern och fadern. När 
familjerätten talade med barnen 
nedtecknades ”bara fakta”, man 
tog inte ställning i fallet enligt 
egen utsago.

Den 7 mars kom beslutet 
som ger fadern den interi-
mistiska vårdnaden, baserat 
på förhör av föräldrarna samt 
protokoll från samtalen med 
barnen. Det är minst sagt häp-
nadsväckande att den part som 
uppenbarligen begått lagbrott, 
både genom egenmäktigt förfa-
rande med barnen samt att inte 
ta dem till skolan, är den som 
får den interimistiska vårdna-
den. Man vill inte gärna tro att 
det kan gå till så här i en rättstat.

Modern har inte fått någon 
hjälp från familjerätten trots att 
hon uttryckligen bett om det. 
Hon har dessutom kontaktats 
av skolchefen i kommunen då 
barnen inte varit i skolan och 
blivit upplyst om att hon kan bli 
dömd till vite för de veckor hon, 
enligt tidigare överenskom-

melse, har ansvar för barnens 
skolgång. Hon har då bett att få 
hjälp av myndigheter eller polis 
att hämta barnen och ta dem till 
skolan men inte heller det har 
hon fått.

Hur går samtal till på famil-
jerätten? Vem kontrollerar att 
barnens svar är barnens ärliga 
svar och inte faderns? Fadern 
har isolerat barnen under två 
månader omedelbart före sam-
talen med familjerätten och har 
haft alla möjligheter att med 
både mutor och hot få barnen 
att säga det han vill. Är det en 
psykolog närvarande vid samtal 
med barn på familjerätten?

Att under rådande omstän-
digheter tilldöma fadern den 
interimistiska vårdnaden är 
samma sak som att säga att han 
gjort rätt. Ska det gå till så här? 
Vad har man för rättsäkerhet 
som vårdnadshavare? Vem tar 
ansvar för barnens välbefin-
nande? Varför kan inte polisen 
ingripa när ett brott uppenbarli-
gen begåtts?

Anders och Jennie Niklasson
Ann-Charlotte Svensson

Lennart och Åsa Sandström

Vad är det för fel på rättsväsendet?

Ale gymnasium, ett gym-
nasium där 95% av 
eleverna trivs bra och 

93% av eleverna är mycket 
nöjda med utbildningen. Så 
bra siffror har annars bara 
några friskolor.

Ett gymnasium dit elever 
från andra kommuner pendlar 
för att de skall få den bästa 
utbildningen på det program 
de vill gå.

Ett gymnasium, dit lärar-
studenterna står på kö för att 

göra sin verksamhetsförlagda 
utbildning för att skolans rykte 
är så bra.

Ett gymnasium, där vikarier 
som jobbat på andra gymnasier 
framhåller det fina samspelet 
elever – lärare och uppskattar 
att det är en arbetsplats med 
god stämning mellan alla som 
jobbar där.

Ett gymnasium med en 
engagerad och välutbildad 
lärarkår som bryr sig om elev-
erna.

Med andra ord; alla som vet 
vad Ale gymnasium verkligen 
är och står för har bara gott att 
säga. Men, ungdomarna i Ale 
kommun väljer bort sitt eget 
gymnasium. Det goda rykte 
Ale gymnasium har på andra 
ställen verkar det inte ha i Ale 
kommun. Varför? Är det inte 
dags att börja fundera över 
det? Vad är det man egentligen 
säger i Ica-kön?

En som vet vad hon talar om

Först tänkte jag att skönt att 
det inte gäller mig längre 
för mina barn är utflugna. 

Men visst gäller det mig också 
för jag bor i Ale kommun som 
jag har varit stolt över hela tiden, 
men kanske skall tänka om där. 
Hur kan man bara komma på 
tanken att ta bort fritidsledarna 
på dagen när de behövs som allra 
mest. Visst de behövs på kvällar-
na med, men det är på dagen det 
händer saker. Det finns ungdo-
mar som inte vill gå till skolan 
av olika skäl. Det finns väldigt 
många som har det svårt där 
och behöver all hjälp de kan få 
både på lektioner och framför 
allt raster där det förekommer 
både mobbning och andra tra-
kasserier ja med andra ord barn/
ungdomar mår dåligt. Är fritids-

ledarna där då har de i alla fall 
någon vuxen att ty sig till. Jag vet 
många gånger som fritidsledar-
na får gå in och stötta och reda 
ut bråk och att bara vara en stöt-
tande vuxen.

Det byggs mer och mer i Ale 
och det flyttar in mer barnfamiljer 
som vi skall ta hand om. Och 
klarar vi inte av att ta hand om 
barn/ungdomarna från början så 
kommer det gå snett för många. 
Det måste ju vara bättre att jobba 
med förebyggande insatser. 
Läste att det var katastrof med 
intagningen på gymnasiet många 
som inte är godkända. Vad tror ni 
händer om detta beslut blir sant? 
Det kommer bli många fler elever 
som inte har fått stöttning och den 
hjälp de behövt i grundskolan. 

Jag gick i Svartedalsskolan på 

70-talet och det var tufft även 
på den tiden. Men vi hade något 
som hette Skolvärd och henne 
kan jag tacka mycket för. Hon 
var en stöttepelare när man var 
ledsen och om man inte orkade 
gå till lektionerna. Efter några 
vänliga ord från henne så gick 
man tillbaka till lektionen. Hon 
kunde även bli arg på en och man 
lyssnade, vilket man inte gjorde 
så mycket på lärarna. Hon var 
guld värd. 

Jag tycker det är skandal när 
man skall spara på pensionärer, 
barn och ungdomars bekostnad.

Det som man sparar in på barn/
ungdom nu får man betala senare.

Så snälla tänk och fundera en 
gång till innan beslut fattas.

Barbro Larsson
En orolig Ale bo

På ”Omsorgs- och arbets-
marknadsnämdens möte 
den 9 februari röstades in-

förandet av LOV (”Lagen om 
fritt val” vilket innebär att vård 
och omsorgsföretag fritt får eta-
blera sig i kommunen om de 
uppfyller de krav som kommu-
nen ställt) in utav den politiska 
majoriteten bestående av M, C, 
Fp och Ad. 

Vi inom V, S och Mp mot-
satte oss införandet av LOV och 
röstade därför emot det. Vad har 
det då inneburit när LOV införts 

på andra ställen? Om man tittar 
på vad som hänt i Nacka och 
Täby kan man se att 2008 hade 
Nacka inget kollektivavtal på 37 
av 58 företag inom hemtjänsten. 
I Täby var det 10 av 19. Vad 
man också förlorar när vård 
och omsorg blir privat är med-
delarfriheten vilken ger anställda 
inom stat och kommun rätt att 
gå ut med missförhållanden i 
verksamheten utan att riskera 
sin anställning vilket inte de 
privatanställda har. Till sakerna 
hör också att lönerna gått ner när 
vården privatiserats. 

Så frågan är, är det det här vi 
vill ha, eller är det en möjlighet 
för den som behöver använda 
våra tjänster att bestämma vad 
som skall utföras och på vad sätt 
det skall göras. Är det de man vill 
så går det att genomföra inom 
den kommunala omsorgen, och 
ett sådant arbete är påbörjat. 

Christer Pålsson
Vänsterpartiet

Dennis Thomsen
Socialdemokraterna

Anna Björklund
Miljöpartiet

Ale gymnasium – omtyckt, men inte i kommunen?

Vad gör ni med våra ungdomar?

För valfrihet inom den kommunala omsorgen

Hälsar er välkomna till
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För företagare i Ale

Nu har vi kommit till Alafors, Ale Elförening

Fredag 25 mars 12.00-13.30
Värd: ALMI Företagspartner

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Program:

”Mitt liv som underleverantör till
Åsa-Nisse och Klabbarparn” 

VD Paul Blomgren, Cameracenter/Gothenburgfilmstudios  berättar 
om sina  konkurrensfaktorer och resan från 0-17 miljoner på fyra år.

Ale Elförening
Nye VD:n Stefan Brandt informerar om den nya satsningen som

elleverantör, med start hösten 2011

Nytt från Ale kommun

Välkomna!

Det fyra år gamla företaget har redan ett tiotal 
fast anställda och en omsättning på uppåt 
17 mkr. Camera Center hyr ut 
inspelningsutrustning till professionella kunder 
men är också motorn i det nya kluster för 
filmproduktion som byggs upp i Gothenburg Film 
Studios på Lindholmen.


