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Omval 
i Västra Götalandsregionen 15 maj 2011

Kristdemokratiska 
frågor inför omvalet
Avreglering av Apoteksmonopolet gav 
”Ett öppnat Apotek i Bohus”

Bevara Nol ambulansen

Fler vårdplatser – ”För en trygg vård 
och värdigt omhändertagande”

Kollektivtrafiken 
– ”En trygg och tillgänglig trafik”

Akutvård utan köer – Fler läkare på akuten
En god psykiatrisk vård – Mer pengar till psykiatrin
Att utveckla lokalsjukhusen – Gör sjukhusen självständiga

LILLA EDET. Mona Tolf, chef för 
bildningsförvaltningen, väljer att 
lämna kommunen till förmån för en 
chefstjänst inom Stockholms Stad.

Under sin tid som förvaltnings-
chef i Lilla Edets kommun har 
Mona Tolf genomfört ett antal för-
ändringsprocesser. Den största och 
kanske viktigaste processen är den 
som pågår just nu – arbetet mot en 
”Attraktiv skola med goda resultat”. 

Processen som inleddes redan 
2009 har nått steget där verksamhe-
terna tar över ansvaret och förvalt-
ningen av det fortsatta framgångsar-
betet. Handlingsplanen skall vara väl 
förankrad i organisationen och arbe-
tet fortskrider helt enligt plan.

– Det är tråkigt att Mona Tolf 
väljer att lämna oss, men det är 
ett naturligt steg och vi gratulerar 
Mona till hennes nya tjänst, säger 
Johan Fritz, kommunchef.

Arbetet med att hitta en ny för-
valtningschef inleds inom kort.

❐❐❐

För sex år sedan antog 
Västra Götalandsre-
gionen visionen om 

”Det Goda Livet”. Det finns 
mycket bra i visionen men 
från Folkpartiet liberaler-
nas sida menar vi att det inte 
räcker. För oss ger uttryck-
et ”Det Goda Livet” lite 
för mycket associationer till 
hängmattan,och det ligger 
för lite ambitioner i devisen 
om vad som måste åstad-
kommas i Västra Götaland 
för att kunna möta fram-
tidens utmaningar om nä-
ringsutveckling och därmed 
för välfärdens finansiering.

Folkpartiet vill se en ny 
vision för vår region, och 
temat för den valrörelse 
vi nu genomför till Västra 
Götalandsregionen är ”Den 
kreativa regionen”. Det 
behövs en attitydförändring 
i hela Västra Götaland som 
gör att egenskaper som krea-

tivitet, entreprenörskap och 
företagande stimuleras, lyfts 
fram och premieras betydligt 
bättre än idag.

Det är i de nya, djärva 
och kreativa tankarna hos 
enskilda människor som 
utveckling sker och där 
innovationer föds. Det finns 
en inneboende kraft hos 
alla människor som sna-
rast hämmas i dagens olika 
organisationsstrukturer och 
rådande normer. För ett 
näringslivsklimat i världsklass 
behöver dessa krafter istäl-
let ges utrymme, näring och 
stöd för att utvecklas.

Regionen, kommuner, 
näringsliv, organisationer, 
universitet och högskolor 
behöver samlas kring en ny 
vision och vidta konkreta 
åtgärder för att öka utrym-
met för den kreativitet som 
väntar på att bli frisläppt. Inte 
minst Västra Götalandsre-

gionen självt har mycket att 
göra för att bättre ta vara på 
kreativiteten hos våra 50.000 
anställda för att förnya och 
utveckla den offentliga sek-
torns välfärdstjänster.

Vid sidan av detta och 
åtgärder för att fortsatt 
förstärka den västsvenska 
infrastrukturen, menar vi 
att regionens viktigaste 
bidrag till utveckling av 
näringslivsklimatet är att öka 
engagemanget i forskningen. 
Folkpartiet liberalerna har 
som ambition att storsatsa 
på forskning genom att öka 
nivån på regionens stöd med 
en halv miljard kronor under 
mandatperioden och stärka 
forskningen inom sektorer 
som är viktiga för regionens 
näringslivsutveckling.

VG Primärvård – en fram-
gång att bygga vidare på!

Mer än 60 nya vårdcentra-
ler blev det första resultatet 

av VG Primärvård med Folk-
partiet i majoriteten. Ökad 
valfrihet, bättre tillgänglighet 
och högre service är några 
andra resultat. Folkpartiet 
vill fortsätta att skapa bättre 
förutsättningar för vårdcen-
tralerna att ta hand om de 
flesta av patienternas behov 
av sjukvård. Vi vill under 
nästa mandatperiod också 
pröva fler vårdvalsmodeller, 
till exempel inom rehabilite-
ring och sjukgymnastik.

Lägg Din röst på Folkpar-
tiet liberalerna så att inte Din 
vårdcentral läggs ner av de 
rödgröna!

Rose-Marie Fihn (FP)

Folkpartiet liberalerna satsar på visionen ”Den kreativa regionen”!

Mona Tolf slutar i Lilla Edets kommun

Mona Tolf, chef för bildningsförvalt-
ningen i Lilla Edets kommun, slutar 
för att istället tillträda en chefs-
tjänst inom Stockholms Stad.

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 18 maj har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

-  Svar på interpellation från Carl 
Carlsson (SD) avseende skolans 
utveckling i Lilla Edet.

-  Taxeändringar med anledning av ny 
Plan- och bygglag.

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
bibliotek i Lilla Edet fr o m den 
11 maj 2011. 

Jag har under flera år kon-
staterat att Ale kommer 
riktigt långt ned på listan 

när Dagens Industri frågar 
företagen om hur de upple-
ver situationen i sin kommun. 
Det är för mig obegripligt 
med tanke på närheten till 
Göteborg, kommunikatio-
ner, etcetra. Nu läser jag i Af-
tonbladet hur Sveriges kom-
muner rankas med avseende 
på skolan. Ale kommer 284 
av 289. Man kan fråga sig vad 
det beror på men att vi har de 
sämsta lärarna och de minst 
motiverade eleverna verkar ju 
vara uppenbart. Politikerna 
kan fortsätta tjafsa om långva-

rigt socialdemokratiskt van-
styre i skolfrågan eller de bor-
gerligas löften om satsningar 
som uppenbarligen inte gett 
någon effekt. Resultatet är allt 
jämt detsamma – vi har i prin-
cip Sveriegs sämsta skola.

Som skattebetalare blir jag 
arg. Som pappa till barn som 
snart skall börja skolan får jag 
panik. Jag vill att mina barn 
skall få så bra förutsättningar 
i livet som möjligt och det får 
de inte när skolan i nästan alla 
andra kommuner är bättre än 
Ales. Då terstår bara att flytta 
härifrån. 

Någonting är allvarligt fel 
i Ale.

Förtvivlad 
förälder

Kristdemokraterna har 
genomfört ett antal 
reformer för tand-

läkare som har möjliggjort 
för olika aktörer att bedriva 
tandvård i Skepplanda.

En god egenvård är grun-
den till en god tandhälsa.
Tandhälsan ska inte vara 
beroende av din inkomst. 
Det behövs därför ett tand-
vårdsstöd som minskar kost-
naderna för dem med stora 
behov. Genom regelbundna 
besök hos tandläkaren mins-
kar också behovet av stora 
och kostsamma åtgärder.

Viktig tandvårdsreform, 
för att minska kostnaderna 
för patienten har.

Kristdemokraterna 

genomfört en tandvårdsre-
form som uppmuntrar till 
regelbundna besök hos tand-
läkaren.

• Det statliga tandvårds-
stödet har fördubblats.

• En tandvårdscheck har 
införts tillsammans

med ett skydd mot höga 
kostnader.

• Vårdgivarna är också 
skyldiga att ha prislistor med 
egna priser och referens-
priser.

Alla ska fritt få välja tandlä-
kare, det ska vara konkurrens 
på lika villkor mellan privat 
och offentlig tandvård och 
prissättningen ska vara fri.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Någonting är fel i Ale Tandläkare i Skepplanda

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Mänskligare sjukvård 
är Miljöpartiets 
mål. Den som blir 

sjuk har rätt till ett snabbt 
och tryggt omhändertagan-
de. Miljöpartiet vill samti-
digt satsa på det förebyggan-
de arbetet så att folk slipper 
söka vård. Det är ett mänsk-
ligare samhälle. Det är bil-
ligare att förebygga en sjuk-
dom än att behandla den. 
Det mänskliga värdet mäts 
inte i pengar.

Cykelvägar behöver 

byggas ut i Ale och kollek-
tivtrafiken förenklas. Med 
din röst på Miljöpartiet ökar 
chanserna för Ale att få fler 
cykelvägar och enklare kol-
lektivtrafik genom det arbete 
som görs på regionnivå. 

Förtidsröstningen har 
börjat. Valdagen är nu på 
söndag. Gå och rösta! Visa 
att du vill ha en stabil och 
genomtänkt politik som 
omfattar mer än en fråga. 

Peter Rosengren (MP) 

Mänskligare sjukvård 
– Miljöpartiets mål

När du behöver 
besöka din vård-
central oavsett 

om det är ofta eller mer 
sällan är jag säker på att 
du vill att den finns nära 
dig, kan ta emot dig snabbt 
och att du får bra vård när 
du kommer till den. I vår 
kommun finns det pri-
vata vårdcentraler i Nol, 
Nödinge och Bohus, de 
flesta som besöker dem vet 
inte att de är privata. För 
de flesta av oss spelar det 
ingen roll vem som driver 
vårdcentralen bara vi får 
komma dit och får den 
hjälp som vi behöver. I so-
cialdemokraternas Ale är 
det bättre att det inte finns 
vårdcentraler än att de som 
finns är privata.

När Jim Aleberg i 
annonser och på affi-
scher säger ”inga vinster 
i vården” betyder det att 
de privata vårdcentralerna 
måste försvinna. Argumen-
tet för det är att ingen ska 
tjäna pengar på sjukvård 
men är det inte så att vi alla 
vill ha snabb och bra vård 
i vår närhet. Efter att ha 
gjort studiebesök hos våra 
privata vårdcentraler är jag 

djupt imponerad, de träffar 
fler patienter än landsting-
ets motsvarighet samtidigt 
som de talar om hur viktigt 
det är att patienten trivs 
och får snabb service när 
de är på besök eller ringer. 
Att de lyckas med båda 
delarna är uppenbar då fler 
och fler väljer dem. 

Vi vet att privata alter-
nativ fungerar, men detta 
betyder inte att det är 
den enda lösningen, utan 
även fortsättningsvis ska 
våra akutsjukhus drivas av 
landstinget. Det viktigaste 
är god och tillgänglig vård 
nära dig oavsett vem du är. 

Vänsterpartiet har 
samma budskap som Soci-
aldemokraterna, det får 
inte finnas vinster i vården. 
Men i samma folder vill 
man att patienten ska vara i 
fokus, något som de privata 
vårdcentralerna redan gör 
på ett mycket effektivt sätt.

Rädda din vårcentral, gå 
till vallokalen och rösta på 
Moderaterna den 15 maj.

Kajsa Nilsson (M)
Elisabeth Mörner (M) 

Regionpolitiker

Rädda din vårdcentral

VI VILL BEVARA 
DIN VÅRDCENTRAL!

Rose-Marie Fihn


