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NÖDINGE. Få har ens 
noterat att det stun-
dar ett nytt val om tre 
veckor.

Jim Aleberg (S) är en 
av få som har varvat 
upp i tid inför omvalet i 
Västra Götalandsregio-
nen.

– Det är ett viktigt val 
och för oss socialde-
mokrater har det varit 
angeläget att hinna föra 
ut budskapet om att det 
finns stora åsiktsskill-
nader. Vi vill inte ha ett 
nytt USA, där plånbo-
ken styr vilken vård du 
får, säger han.
Jim Aleberg från Alafors kan-

diderar till regionfullmäk-
tige och Socialdemokraterna 
valde att tidigt lansera sin 
spjutspets. Det råder ingen 
tvekan om vilken väg han vill 
vandra med den regionala 
politiken, men han är orolig 
för att alla inte inser vikten av 
att rösta.

– Sjukvård som det främst 
handlar om är komplext och 
gemene man ser inte hur 
politiken påverkar verksam-
heterna. I regel finns vården 
alltid tillgänglig den dagen 
vi behöver hjälp, men jag är 
orolig för vad som händer 
om Alliansen får styra själva 
för länge. För mig är det helt 
otänkbart att till exempel 
sälja ut sjukhus. Våra gemen-
samma skattemedel ska inte 
pumpas in i feta börsbolag, 
säger Jim Aleberg tydligt.

Gemensam taxa
Den senaste mandatperio-
den har Socialdemokraterna 
regerat tillsammans med 
Centerpartiet och Folkpartiet 
i Västra Götalandsregionen. 
Samarbetet har fungerat väl, 
men i valrörelsen har Allian-
sen valt att gå samman och 
Socialdemokraterna kam-
panjar som enskilt parti.

– Idén om en enhetstaxa 
i kollektivtrafiken delar vi 
dock med Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. Vi vill utreda 
möjligheterna att skaffa en 
gemensam taxa för alla resor 

i regionen. Det skulle enligt 
våra första kalkyler bli både 
billigare och effektivare. En 
göteborgare tycker kanske 
att det är konstigt att de ska 
betala lika mycket för att åka 
2 km som de i glesbygden vars 
resor är milslånga. Skillnaden 
är ändå att i Göteborg kom-
penseras man av ett helt annat 
utbud av kollektivtrafik. I stan 
behöver du inte vänta särskilt 
länge för att nästa spårvagn 
eller buss ska komma. Service 
kostar. Hur som helst tror 
vi att en enhetstaxa gynnar 
alla, inklusive miljön. Med en 
lägre taxa för kollektivtrafi-
ken ökar antalet resande och 
fler väljer bort bilen, menar 
Jim Aleberg.

Stolt över satsningen
För alebornas del gläds han 
mycket åt att kampen för att 
framtidens pendeltåg ska gå 
med kvartstrafik under rus-
ningstimmarna har fallit i 
god jord. Annars blir det mest 
vård när den regionala politi-
ken står på dagordningen.

– Jag är stolt över sats-
ningen på Angereds närsjuk-
hus. Grupper som tidigare 
knappt har sökt vård får nu 
den hjälp de har rätt till. Visst 
kostar det, men i ett jämlikt 
samhälle har alla samma rät-
tigheter. Oavsett vilken stads-
del du bor i måste du kunna 
få en rättvis vård, menar Jim 
Aleberg.

Diskussionen om privata 
vårdaktörer är inte lika kon-
troversiell längre – åtmins-
tone inte inom primärvården.

– Det finns en spelplan 
för både offentliga och pri-
vata vårdgivare när det gäller 
vårdcentraler. Vad som är 
bäst i det enskilda fallet beror 
på vilka förutsättningar som 
råder. För mig handlar det om 
att få ut så mycket vård som 
möjligt för skattekronorna.

Att det finns ett missnöje 
för hur vården ibland fung-

erar förnekar han inte heller.
– Det finns bekymmer, 

men vården är oavsett bättre 
idag än för tio år sedan. De 
som är missnöjda idag kan 
vara säkra på snara förbätt-
ringar. Vi investerar tungt i 
sjukhus och kompetens. Det 
vill jag fortsätta göra även 
efter valet, säger Jim Aleberg.
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JIM ALEBERG
Ålder: 42
Bor: Alafors
Familj: Sambo med Åse, barnen 
Olle 19, Isak 16, Simon 11, Tilde 7.
Yrke: Metallarbetare, fackligt 
engagerad.
Viktigaste valfrågan: ”Sjukvård i 
världsklass”.
Andra intressen: Fotboll! Ahlafors 
IF och AIK.
Gör jag för miljön: Sorterar, kom-
posterar och återvinner.
Tycker jag om vården: ”För mig 
har den alltid fungerat, jag blir 
uppringd enligt överenskommelse 
och upplever att personalen är väl-
digt mån om oss”.

Jim Aleberg (S) är mycket engagerad i den regionala politiken och hoppas få aleborna att gå 
till valurnorna om tre veckor.

Med knappt en 
månad kvar på 
journalistlinjen 

kan jag inte låta bli att re-
flektera över det här med 
kunskap. Eller snarare kun-
skapshets.

Efter två års tuggande i 
ett dygnet-runt-öppet dis-
kussionsforum är jag mätt. 
Fullständigt proppmätt. 

Nu syftar jag varken på 
lärdom eller nyfikenhet 
utan på den ständigt pågå-
ende tävlingen om vem som 
vet mest. Det kan handla 
om allt från politik och eko-
nomi till populärkultur och 
feminism.

Man vinner sällan poäng 
på att faktiskt ha en poäng, 
utan den riktiga guldstjär-
nan kommer först när orden 

lägger sig sådär utsökt poli-
tiskt korrekt i munnen.

Dessa diskussioner grun-
dar sig sällan i själva intres-
set, utan snarare i att någon 
ser chansen att plocka hem 
extrapoäng.

Runt omkring nickar 
allvarliga ansikten följt ett 
instämmande mummel, 
”mmm...absolut”.

Hur många har inte 
suttit sådär nickande medan 
hjärnan jobbar på högvarv 
för att förstå vad som egent-
ligen sägs?

Rädslan för att få dum-
stämpel i pannan trycker 
bestämt tillbaka impulsen 
att börja ställa frågor.

Det är egentligen under-
ligt att detta resonemang 

utgår från observationer av 
en grupp blivande journalis-
ter, vars huvudsakliga upp-
gift är att ställa frågor.

”Jag vill veta så pass 
mycket att jag kan tala om 
när jag inte vet utan att 
skämmas”. En gul post-it-
lapp med detta citat sitter 
numera tejpad på mitt 
kylskåp. Vem som sa det 
kommer jag inte ihåg.

Men som för de flesta 
andra smarta tips, är det 
lättare sagt än gjort. 

Jag tror snarare det hand-
lar om att lära sig stå för sitt 
eget kunskapsförråd och 
inse att enda sättet att fylla 
på det är att våga fråga.

En av mina absoluta 
favoritegenskaper hos en 
människa är prestigelöshet. 

Genom att erkänna sitt eget 
ovetande eller att utan för-
behåll berätta det man vet, 
ökar allas kunskap.

Någon som vunnit min 
respekt är skådespelerskan 
och komikern Mia Skä-
ringer. I en krönika publi-
cerad i magasinet Your life 
berättar hon öppet om sitt 
bekräftelsebehov och brist 
på allmänbildning:

” När Kristian Luuk 
ringde och frågade om jag 
skulle vara med i På spåret sa 
jag: Kristian du förstår inte, 
då måste jag läsa in gymnasiet 
först. 

Jag vet knappt skillnad 
mellan riksdag och regering. 
Vi läste aldrig några böcker 
i mitt hem. Vi hyrde movie-

box. Tittade på tv. I den vita 
bokhyllan från Jysk fanns två 
böcker: Trädgårdslexikon och 
Fråga doktorn.”

Vi kommer alla med 
varsitt bagage, en ryggsäck 
med förutsättningar. En del 
saker packades på oss när 
vi var små och andra har vi 
skaffat själva.  

Bortsett från den påtag-
liga mättnadskänslan lämnar 
jag skolans diskussionsrum 
lite lättare. Den tunga 
bördan av prestationsångest 
och rädsla över att inte vara 
bra nog har blivit betydligt 
mindre.

Visst har jag plockat både 
guldstjärnor och poäng 
men för mig är den största 
vinsten att våga ställa en 
dum fråga. Det är trots allt 

det jag ska göra hela mitt 
arbetsliv.

JOHANNA ROOS

Krönika

Konsten att ställa en dum fråga

Jim Aleberg vill inte bygga ett nytt USAJim Aleberg vill inte bygga ett nytt USA
– Accepterar ingen utförsäljning av sjukhus

Tänker du rösta i regionvalet söndagen den 15 maj?Tänker du rösta i regionvalet söndagen den 15 maj?

– Nej, det tänker jag nog inte 
göra. Jag är för dåligt insatt.

– Nej. Jag tycker det är lite fånigt 
att behöva rösta igen. Normalt 
sett röstar jag.

– Nej, jag röstade i det stora valet.– Nej, jag är helt ointresserad och 
jag tycker vi precis röstade.

– Nej, det var ju inte länge sen jag 
röstade. Nu får det räcka.

Leif-Erik Englund, Älvängen  Tyra Eriksson, Båstorp Lisbet Jakobsson, RydTomas Karlsson, ÄlvängenStellan Magnusson, Älvängen

Valprövningsnämnden har funnit 
att det förkommit ett antal olika 
fel i samband med valet. I Göte-
borgs valkrets har 104 budröster 
som varit bristfälliga godkänts, 
51 röster fördelade över samtliga 
kretsar har inte kommit fram och 
kunnat räknas i tid, 3 väljare har 
inte fått rösta och 16 röster på 
Centerpartiet har inte kommit 
med i den slutliga sammanräk-
ningen.
Om Centerpartiet hade fått ytter-
ligare 16 röster hade det partiet 
i stället för Socialdemokraterna 
fått det sista utjämningsman-
datet.
Valprövningsnämndens slutsats 
är att felen med stor sannolikhet 
kan ha inverkat på valutgången. 
Felet går inte att rätta genom 
ny sammanräkning eller någon 
annan mindre ingripande åtgärd. 
Nämnden har därför beslutat att 
omval ska hållas. Fel har gjorts 
i samtliga fem valkretsar och 
de har inverkat på fördelningen 
av utjämningsmandat. Därför 
måste omvalet omfatta samtliga 
valkretsar.

Därför omval


