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Jag önskar att jag kunde 
förmedla hur bra en av 
kommunens verksamhe-

ter fungerar. Jag tänker på 
Skepplanda bibliotek.

Kom dit när som helst 
under de tre dagar i veckan 
som biblioteket har öppet 
och du ska finna besökare 
där. I alla åldrar. Ett skol-

Flera goda skäl att besöka Skepplanda bibliotek

Jag hade förmånen att 
förra veckan dela ut pris 
på Fyrbodals regiona-

la mässa för UF-företagare, 
Våga vara egen. Ett mycket 
prestigefyllt uppdrag och 
dessutom viktigt. Viktigt för 
att vi i Sverige ska få fler fö-
retagare men också före-
tagsamma medborgare. Att 
Ung Företagsamhet har 
gjort ett bra jobb i gymna-
sieskolan har vi vetat länge, 
men det är först nu som det 
faktiskt också är vetenskap-
ligt bevisat att det ger re-
sultat. 

I en raport av Karl 
Wennberg, doktor vid Han-
delshögskolan i Stockholm 
visade det sig att det är 20 
procents större sannolikhet 
att före detta UF-företagare 
startar företag under den 
tidiga delen av sin karriär 
jämfört med befolkningen i 
övrigt. Skillnaderna är ännu 

Entreprenörskap i skolan, 
livsviktigt för SverigeVilka politiska insatser 

kan sju Sverigedemo-
krater göra med en 

organisation som har 55 000 
anställda, omkostnader på 
44 miljarder, lönekostnader 
på 23 miljarder och skattein-
täkter på 33 miljarder?

Västra Götalandsregio-
nen, är en av Sveriges största 
arbetsgivare, men är för de 
flesta, även ännu för oss Sve-
rigedemokrater i Regionfull-
mäktige, en relativt anonym 
administrativ koloss. 

En viktig demokratisk 
fråga för alla i Västra Göta-
land är om Regionfullmäk-
tige- Regionstyrelsens poli-
tiska beslut får de resultat 
och konsekvenser som varit 
de valda politikernas inten-
tioner. 

Vad vi Sverigedemo-
krater hittills har kunnat 
konstatera, är att regionens 
politiker har svårt att ha koll 
på effektueringen av sina 
beslut. Problemet är i och 
för sig klassiskt byråkratiskt 
men får inte bli en regel sna-
rare än undantag.

Utgångspunkten måste 
vara att alla politiker, även 
tjänstemän, vill väl. När 
allmänheten köar till vården, 
vårdplatser saknas, anställda 
klagar på arbetsmiljön, 
eller stafettläkarsystemet 
diskuteras, frågar sig skat-
tebetalarna hur det kan bli så 
fel. De som skattebetalarna 
kan se, de som är sist i utfö-
randekedjan, till exempel 
sjuksköterskor och vårdbi-
träden gör oftast mer än väl 
det de ska. Ändå finns det 
stora brister som inte minst 
vårdpersonalen är medveten 
om.

Problemet med motsätt-
ning och avstånd mellan 
chefstjänstemän och poli-
tiker, där tjänstemän vet 
bäst och helst inte vill styras 
av dumma och okunniga 
politiker, har troligen fler 
förklaringar. Ofta pekas det 
på bristande resurser. Men 
det ska inte vara så att pen-
ningpåsens storlek är politi-
kernas enda styrmedel som 
beställarna- tjänstemännen 
uppfattar som kraftigaste vil-

jeyttring och ambitionsnivå.
Västra Götalandsregio-

nen som i sin verksamhet 
till omkring 90 procent 
består av sjukvård, är det 
viktigt att sjukvården får den 
inriktning och innehåll som 
väljarna genom politikerna i 
fria val har önskat.

Inför kommande nyval 
i regionen 15 maj, hoppas 
Sverigedemokraterna kunna 
öka från sina nuvarande 7 
mandat till en nivå där vi 
ges förutsättning att påverka 
både politiska och andra 
strukturer i Regionen. 

Sverigedemokraterna 
vill ha en tydligare kopp-
ling mellan politikerna och 
beslutsfattarna, beställarna 
och de som har att verkställa 
och fylla politikernas beslut 
med innehåll. Vi tror att det 
demokratiska underskottet 
går att göra något åt.

Patrik Ehn, gruppledare SD
Regionfullmäktige Västra Götaland

Kurt Karlsson, ersättare SD
Regionfullmäktige Västra Götaland

Regionala Sverigedemokrater vill stärka demokratin

större vad gäller de företags-
starter som sker i aktiebo-
lagsform. När det gäller att 
starta företag som aktiebolag 
är sannolikheten 60 procent 
större för manliga före detta 
UF-företagare respektive 80 
procent för kvinnliga jämfört 
med män respektive kvinnor 
utan UF-bakgrund. Rap-
porten visar även att företag 
som startas av före detta 
UF-företagare är starkare 
och mer livaktiga än företag 
som startas av personer utan 
UF-bakgrund. 

Dessa siffror är mycket 
glädjande. Eget företag 
måste bli ett lika naturligt 
val som en anställning. Att 
det inte är det i dag är inte 
bra skrämmande, det är ett 
faktum. Det är dock viktigt 
att entreprenörskap i skolan 
inte bara syftar till att alla 
ska starta eget, det handlar 
lika mycket om självkkänsla, 
kreativitet och initiativkraft 
vilket är otroligt viktigt att 
få med sig oavsett vad man 
väljer att göra efter skolan. 

Att entreprenörskap blir 
mer framträdande i den nya 
gymnasieskolan är ett steg 

i rätt riktning mot ett mer 
företagsamt Sverige. Det 
är också ett steg vi politiker 
kan ta för att underlätta 
för skolornas personal att 
arbeta med frågan och föra 
upp den högre på agendan. 
Men vi förstår att det inte 
kan stanna där. Det krävs 
stora kunskapsinsatser på 
både rektors- och lärarnivå. 
Därför genomför vi nu inte 
bara ett ytterligare lärarlyft 
utan även ett rektorlyft för 
att ytterligare förstärka både 
lärarnas och rektorernas roll. 

Entreprenörskap och 
företagande är viktigt. Så 
viktigt att vi nu, med de 
medel vi politiker har, ser 
till att det blir en naturlig 
del av varje elevs skolgång. 
Vi ser med tillförsikt fram 
emot att den nya gymansie-
skolan implementeras och 
även att Ung Företagsamhet 
får ytterligare möjlighet att 
etablera verksamhet på fler 
skolor. Det är nu vetenskap-
ligt bevisat att det faktiskt 
ger resultat. 

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagsledamot 

Västra Götalands län norrabarn kommer in och hälsas 
med sitt namn av bibliote-
karien, en medelålders dam 
undrar när nästa bokcirkel 
är. Borta vid den stora föns-
terväggen som skänker ett 
så vackert, lugnt ljus åt hela 
lokalen håller man på att 
duka upp tyger, garn och 
knappar till eftermiddagens 
workshop i textilt återbruk. 
Tillsammans med krukväx-
terna och alla böcker åter-
speglas precis den hemkänsla 
som man bara kan få i ett 
bibliotek där man känner sig 
just hemma.

Flera kvällar varje termin 

anordnar Bibliotekets 
vänner föredrag. Då träffas 
gamla bekanta, nya bekant-
skaper knyts och man bildas 
i ämnet för kvällen. Efteråt 
pratar man vidare över en 
kopp kaffe och en bulle. På 
väggarna hänger en utställ-
ning som byts med jämna 
mellanrum. Just nu är det 
Skepplanda akvarellmålare 
som visar sina verk. Det är 
kultur.

Det har forskats kring 
kreativitet och man har 
insett platsens betydelse. 
Kultur, kunskap och bild-
ning kräver ett offentligt 
rum där kompetensen är 
tillgänglig i en öppen atmos-
fär. Och det har Skepplanda! 
Verksamheten fungerar, 
kompetensen finns och 
lokalen är vacker. Besökarna 
kommer till biblioteket så 
snart det är öppet, och det av 
mycket, mycket goda skäl.

Lena Frantzén

Upp till 17.000 
hårsäckar på en dag   

EKEROT&SILWER   
Tel: 046-13 83 60 | www.ekerotsilwer.eu

SÖNDAG 10 APRIL KL 10-16
12 + 14  Björn Christiernsson från 

TV programmet ”Äntligen 
hemma”.

15.30  Prisutdelning för bästa 
monter samt vinster på 
entrébiljetten.

För nionde året agerar Företagscentrum näringslivs- 
och hushållmässa i Lilla Edet. I år deltar 50 utställare 
välkommen att ta del av ett spännande utbud av 
lokala varor och tjänster!

LILLA EDETS KOMMUN

Dessutom, i mässhallen hittar du 
snickarhörna för barnen, café med 
goda bakverk och smörgåsar, 

föreningshörnan.

Entré 30 :-. Barn under 15 år
i målsmans sällskap 10:-. 

Lilla Edet buss sponsrar med 
bussresor till/från mässan: 
•  Från Lilla Edet busstation

till Strömshallen: kl 10, 12, 14 

•  Från Strömshallen
till Lilla Edet busstation:
kl 12.10, 14.10, 17.00 på lördag 
(16.00 på söndag).

•  I mässcafét kan du köpa
sallader, smörgåsar, fi ka

och dryck.

•  Cafét har öppet under
hela mässan.

Lilla Edetmässan
9-10 april i Strömshallen

LÖRDAG 9 APRIL KL 10-17
11.30  Utdelning av priset

Årets företagare 2010.

12 + 14  Björn Christiernsson
från TV programmet

”Äntligen hemma”.

Regionen skapar unika 
möjligheter. Med 
Västra Götalandsre-

gionen kan en och en halv 
miljoner invånare genom 
demokratiska val själva be-
stämma över utvecklingen. 
Tanken med regionen är att 
det är invånarna i regionen 
som bäst kan bestämma över 
hur de önskar se utveckling-
en i framtiden och hur vi ska 
agera för att nå våra gemen-
samma mål.

Västra Götalandsregionen 
bildades 1999. Folkpartiet 
var starkt pådrivande för 
att bilda Västra Götalands-
regionen. Under dessa år 
har Folkpartiet funnits 
med i regionens ledning, 
haft ansvar för flera av de 
viktigaste frågorna och 
kunnat påverka alla väsent-
liga beslut. Vi vill fortsätta 
utveckla Västra Götaland 
till att leva och verka i. Vi 
vill utveckla en hälso- och 
sjukvård kännetecknad av 
valfrihet och patientfokus. 
Vi vill utveckla regionen 
tillsammans med människors 
engagemang och intresse av 
att utveckla sina idéer.
Folkpartiet vill arbeta för att 
göra sjukvården mer service-
inriktad. Människors möjlig-
het att komma i kontakt med 
vården måste förenklas. Det 
ska bli lättare att boka tid 
och bli väl mottagen utan att 
hänvisas vidare. Väntetiden 
på akuten måste avsevärt 
förkortas. 

Varför måste man som 
sjuk åka till vårdcentralen 
eller sjukhuset? Folkpartiet 
vill att det ska bli lättare för 

dem som behöver det – ofta 
äldre och yngre barn – att 
få hembesök av läkare eller 
sjuksköterska när man har 
behov av medicinsk bedöm-
ning eller vård. 

IT-system som fungerar
Folkpartiet vill under nästa 
mandatperiod göra omfat-
tande insatser för att få ett 
IT-system i sjukvården som 
hänger ihop över vårdgrän-
serna, som gör information 
tillgänglig för den som 
behöver det och som under-
lättar personalens arbete. 
Den enskilde patienten ska 
ha tillgång till sin vårdin-
formation via en vårdportal 
på internet, där exempelvis 
provsvar ska ges och tids-
bokning ske.

Mer än 60 nya vårdcen-
traler blev det första resulta-
tet av VG Primärvård. Ökad 
valfrihet, bättre tillgänglig-
het och högre service är 
några andra resultat. Folk-
partiet vill fortsätta att skapa 
bättre förutsättningar för 
vårdcentralerna att ta hand 
om de flesta av patienternas 
behov av sjukvård. 

Johan Ekström (FP)
Ersättare i regionfullmäktige 

Västra Götaland
Kommunalråd i

Vänersborgs kommun

Rose-Marie Fihn (FP)
2:a vice ordförande i 

Kommunstyrelsen  Ale
Led. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vi vill mer!


