
alekuriren  |   nummer 27  |   vecka 33  |   2011INSÄNT4

Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1991-1987) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om 
utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se

K om v u x

Rose-Marie Fihn (FP) om utbildningsminister Jan Björklunds sommartal:

Läraryrkets status måste höjas!
För ett land som vill 

satsa på framtiden 
är läraryrket strate-

giskt. Och för ett land som 
vill jämna ut sociala skillna-
der är läraryrket det vikti-
gaste yrket.

Läraryrkets attraktions-
kraft beror på en lång rad 
faktorer, till exempel kvali-
teten på lärarutbildningen, 
det disciplinära klimatet i 
skolan, att läraryrkets kärna 
– kunskapsförmedlingen – 
uppskattas och tillåts vara 

det viktigaste i skolan. Men 
läraryrkets attraktionskraft 
beror också på anställnings-
villkor. Dit hör till exempel 
löner och karriär- och 
utvecklingsvillkor.

När skolan var statlig 
fram till 1990 fanns akade-
miska karriärtjänster, i form 
av lektorer, alltså lärare som 
avlade högre akademiska 
examina inom sitt ämne.

I en rapport från Saco 
visas att en lärare faktiskt har 
lägre livslön, än den person 

som alls inte 
går på hög-
skolan. För 
din inkomst 
under livet 
har det alltså 
blivit direkt 
olönsamt 
att läsa till 
lärare. Detta 
är ohållbart.

Att lyfta lärarlönerna är 
i första hand ett ansvar för 
kommunerna. Ska lärarlö-
nerna kunna lyftas substan-
tiellt så krävs det att kom-
munerna tar sitt ansvar och 
att övriga parter på arbets-
marknaden inte kräver att de 
ska ha kompensation. För att 
Ale kommun ska klara detta 
krävs dock statliga subven-
tioner, vilket också utbild-
ningsminister Jan Björklund 
(FP) håller med om.

Det ekonomiska läget i 
vår omvärld är oroligt och 
det är möjligt att regeringen 
i höst måste lägga en stra-
mare budget än vad som 
tidigare var tänkt. Då blir 
det viktigt med tydliga prio-
riteringar. För Folkpartiets 
del är det viktigaste kravet 
inför höstens budget att 
åstadkomma en lärarreform, 
som innebär nya karriär- och 

utvecklingsmöjligheter för 
lärarkåren, samtidigt som 
lönenivåerna successivt lyfts.

En väl fungerande sjuk-
försäkring är en grundbult i 
en socialliberal välfärdsstat. 
Om en person blir sjuk och 
inte kan arbeta och därige-
nom inte få lön, så ska den 
personen och den närmsta 
familjen inte ställas på bar 
backe. Ett skyddsnät som 
fångar upp den som blir sjuk 
och behöver hjälp måste 
finnas.

Vi är många som bekym-
ras över vissa detaljer i den 
nya sjukförsäkringen. Och 
vissa justeringar är motive-
rade. Men vi måste komma 
ihåg hur det såg ut innan 
Alliansen vidtog nödvändiga 
åtgärder för att rädda sjuk-
försäkringen från kollaps.

Då hade Sverige en av 
världens högsta nivåer av 
förtidspensionärer. Antalet 
förtidspensionerade blev fler 
än antalet företagare i vårt 
land. Då hade den svenska 
sjukfrånvaron i årtionden 
varit klart högre än i andra 
jämförbara länder. Sjuk-
frånvaron i Sverige var tre 
gånger så hög i Sverige som 
i Danmark och Tyskland.

Mot den bakgrunden 
var det helt nödvändigt att 
reformera sjukförsäkringen. 
Reformen har också i 

huvudsak varit framgångsrik. 
Hälften så många är i dag 
sjukskrivna hälften så länge 
jämfört med när sjukskriv-
ningarna var som högst. Vi 
är på väg att bli ett normalt 
västeuropeiskt land när det 
gäller sjukfrånvaro.

Men att ändra i de sociala 
skyddsnäten är inte lätt. Allt 
blir inte som man har tänkt. 
Inte heller i denna reform. 
Inför höstens budgetför-
handlingar behövs några 
viktiga förändringar i sjuk-
försäkringsreformen.

De rödgröna kräver att 
den bortre parentesen i 
sjukförsäkringen ska avskaf-
fas. Man skulle då återigen 
kunna vara sjukskriven i ett 
sträck hur länge som helst 
från sitt jobb. Men då skulle 
vi i praktiken vara tillbaka 
till förtidspensioneringarna. 
Detta att den sjukskrivne 
förs över till arbetsförmed-
lingen som med alla till buds 
stående medel ska försöka få 
tillbaka individen till arbete 
är en viktig social reform.

Redan i besluten under 
förra mandatperioden så 
togs hänsyn till att en liten 
grupp är så sjuka att de inte 
ska behöva lämna sjukför-
säkringen för att prövas mot 
arbetsmarknaden. Men det 
är idag tydligt att reglerna 
har blivit för fyrkantiga. Om 

Försäkringskassan bedömer 
att en person inte kan till-
godogöra sig arbetsförmed-
lingens insatser så skall den 
personen inte behöva lämna 
sjukförsäkringen. Det för-
utsätter ett vidare undantag 
än idag. Det förutsätter att 
Försäkringskassan ges ett 
större mandat att göra en 
individuell bedömning.

Och de som saknar sjuk-
penninggrundande inkomst 
– de så kallade nollklassade 
– som återvänder till sjukför-
säkringen efter tre månader 
hos Arbetsförmedlingen 
behöver få rätt till ersätt-
ning.

Det handlar inte om att 
gå tillbaka till hur det var 
före 2007 års reformer. 
Den socialdemokratiska 
regeringens favoritåtgärd 
var förtidspension Vår idé 
är att alla som kan ska arbeta 
– efter egen förmåga. Alla 
ska ha rätt att få stöd för att 
komma tillbaka i jobb.

Rose-Marie fihn (FP)

– Jag har fått ett jobberbju-
dande som jag inte kunde 
tacka nej till. Jag kände att 
jag var tvungen att ta den 
chansen. Jag kommer att 
jobba som tekniskt säljare 
på Ahlsell AB. Det är ett 
av Nordens största företag 
inom installationsproduk-
ter, verktyg och maskiner. 
Min roll kommer bli att 
stärka relationer med före-
tagets större kunder.

Vi kommer naturligtvis 
att sakna dig. Hur känns 
det att sluta?

– Det är väldigt blan-
dade känslor eftersom jag 
trivs kanonbra på Alekuri-
ren och kommer att sakna 
alla arbetskamrater oerhört 
mycket. Det har varit en bra  
arbetsplats att jobba på. Vi 
är som en stor familj och 
man kommer varandra väl-
digt nära. Så det kommer bli 
jobbigt att sluta. 

Vilka erfarenheter tar 
du med dig från din tid på 
lokaltidningen?

– Jag har självklart 
utvecklats mycket inom 
sälj, jag har jobbat ihop med 
Kent Hylander som är en 
duktig säljare. Eftersom 
att Alekuriren är ett litet 
företag så får man hjälpa 
varandra. Man får därför 
stor inblick i alla delar, såväl 
skrivarbetet som det gra-
fiska. Det är skillnad mot ett 
stort företag där alla bara 
gör sin grej. Här träffar jag 
otroligt många människor 
på en dag, vilket är mycket 
utvecklande. Man får också 
en bred kunskap eftersom 
man jobbar med allt från 
garnbutiker till bilförsälj-
ning, 

Vad vill du säga till dina 
kunder?

– Jag skulle vilja tacka för 
ett trevligt och professio-

nellt bemötande under året, 
det har varit otroligt roligt. 
Var snälla mot nästa gubbe!

Kommer du att befinna 
dig i Ale även om du inte 
jobbar här?

– Ja, jag spelar fotboll i 
Ahlafors IF:s A-lag. Sedan 
har jag otroligt många 
vänner i Ale så jag kommer 
allt att hänga här ändå. Så 
lätt blir man inte av med 
mig!

Hur vill du bli avtackad 
av dina kollegor sista 
arbetsdagen? 

– Med en stor fest och 
många pussar och kramar.

Vi på Alekuriren önskar 
dig stort lycka till på det nya 
jobbet och tackar så mycket 
för tiden vi fick ha dig hos 
oss.

...Michel Berntsson, teknisk säljare på Alekuriren.

Du kommer inom kort att lämna
din tjänst här hos oss. Varför det?

Hallå där...

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Har hört att det nu är förbjudet för 
barn att leka på en gräsmatta på 
Norra Klöverstigen i Nödinge. 

Varför?
Gräsmattor är mjuka för små knän. 

Hoppas på ändring i beslutet!

Äldre hyresgäst på N Klöverstigen

Gräsmattor och barn hör ihop!

Skog på Risveden

Ett samlat skogsskifte om 20 ha i 
naturskönt område. Kan köpas av bolag.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson

Areal Vänersborg
0521 27 27 55


