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Jag blir både arg, förban-
nad och ledsen när jag 
läser dagens (2011-11-

30) GP. Där finns två ar-
tiklar som rör barnomsor-
gen i kommunen. Den ena 
artikeln beskriver att kom-
munens finansiella läge har 
förbättras betydligt under 
senare tid. Ett av de tyngre 
skälen till detta är att Ut-
bildningsnämnden har gjort 
åtstramningar och sparat 
pengar. All respekt för de 
som sparar pengar åt kom-
munen. Dock, när jag läser 
nästa artikel om kommunen 
och den beskriver hur kom-
munen håller på att spara 
ihjäl förskoleverksamheten, 
vet jag inte hur våra besluts-
fattare tänker. Barngrupper-
na blir bara större och större 
och de personella resurserna 
blir bara mindre och mindre.  
Förskolelärarna är mycket 
oroade över skydd och sä-
kerhetsfrågor. Min fråga är 
då, skall jag våga lämna mina 
barn på dagis? Är jag då en 
ansvarsfull förälder, när jag 
utsätter mina barn för ”risk-
tagandet” att vara på dagis?

Ursäkta min okunskap 
inom politiken, men hur 
hänger detta ihop? Å ena 
sidan sparar man i nämn-
den, men effekten blir att 
våra barn blir lidande. Jag 
hoppas att det inte finns ett 
enda parti i kommunen som 
inte har barn och deras ut-

veckling som prioritet ett på 
sitt partiprogram. Barnen, 
tillsammans med de äldre, 
är de svagaste individerna i 
vårt samhälle och skall ha all 
hjälp och stöttning som bara 
finns. Om det nu är så att 
barnen är prioritet ett bland 
våra partier, är det bara att 
prioritera därefter. All annan 
verksamhet skall vara un-
derordnad och sekundär. Är 
det mer viktigt att ha is i Ale 
Arena ytterligare två måna-
der än att barnen är säkra 
på dagis? Är det mer priori-
terat att bygga bostäder än 
att barnen är säkra på dagis? 
Om vi inte har en säker 
barnomsorg, kommer vi inte 
få någon som flyttar hit och 
då behöver vi inga nya bo-
städer heller. 

Jag har ingen politisk 
kunskap och kanske inte för-
står turerna inom politiken, 
men faktum kvarstår, barn-
grupperna blir större och 
större och resurserna blir 
mindre och mindre och jag 
tycker det är dags att prio-
ritera rätt. Som jag ser detta 
är det en fråga som inte skall 
stupa på parti- eller block-
gränser. Jag bryr mig inte 
om partifärgen är röd eller 
blå eller om det står SD eller 
V på bröstet. Frågan är vikti-
gare än så och måste lösas.

Jan Johansson
Bohus

Vart är vår 
kommun på väg?

Från 70-talet första hälft 
har det funnits vård-
central i Skepplan-

da bemannat med minst två 
läkare, ett antal sjuksköter-
skor samt sjukgymnast. Folk-
mängden för Skepplanda 
med omnejd är ungefär den-
samma och jag kan tro att om 
man indexberäknar lands-
tingsskatten, som i dag är 
10,45, kommer man fram till 
att de ekonomiska förutsätt-
ningarna också är som det 
alltid har varit. Vart tar peng-
arna vägen, försvinner de ner 
i fickorna på privata beman-
ningsföretag för att sedan 

hamna i ett så kallat skattepa-
radis? Vem bär ansvaret? Är 
de ansvariga bekväma så de 
ringar runt till dyra beman-
ningsföretag i stället för att 
ragga läkare, ”som kan tänka 
sig bo i Skepplanda eller dess 
närhet”, i Sverige, i norden, 
baltstaterna, EU?

Jag tycker det är bättre 
med en läkare som till en 
början inte pratar så bra 
svenska än med en som står 
och flåsar med en stafett-
pinne i näven, en som stan-
nar en vecka och i bästa fall 
är tillbaka någon gång eller 
också inte. Om en företagsle-

dare inte visar resultat inom 
rimlig tid får han gå, en trä-
nare inom idrotten får snabbt 
silkesnöret om resultaten 
uteblir. ”Svennis” fick sex 
matcher på sig. Inom lands-
tinget har vi inga krav, vi som 
betalar.

Många är de som kom hit 
och hjälpte till när Skepplan-
da skulle växa, de har nu upp-
nått en ålder då de kanske 
behöver vårdcentralen lite 
oftare och då sviker lands-
tinget. Jag träffade min svär-
son i affären och berättade 
att jag skulle beställa en tid 
för att komma till Skepplan-

da vårdcentral. Han skrattade 
och svarade, skriv det överst 
på önskelistan till jul. Jag har 
inte deltagit men väl läst i 
Alekuriren om mötena som 
varit med ledningen för vård-
centralen och deras svar till 
mötesdeltagarna påminner 
mig om korpralen vid Orsa 
kompani; De lovar inget be-
stämt.  Jag avslutar med att 
fråga som Kristian Luuk: 
Vart är vi på väg?

Undrande Pensionär

Världens bästa sjukvård?

Den borgerliga re-
geringen vill höja 
gränsen för hög-

kostnadsskyddet vid besök i 
sjukvården med 200 kronor 
per år och för läkemedel 
med 400 kronor. Totalt kan 
höjningen bli 600 kronor 
per år och person. 

De som besöker sjukvår-
den ofta och är beroende av 
många mediciner får betala 
försämringarna. Särskilt för 

människor med låga inkom-
ster blir det kännbart.  So-
cialstyrelsen har redovi-
sat att ensamstående med 
barn redan nu i tre gånger så 
hög utsträckning som andra 
avstår från att hämta ut lä-
kemedel av ekonomiska or-
saker. 

Vi socialdemokrater säger 
därför nej till försämring-
ar i högkostnadsskyddet. 
De båda kristdemokrater-

na Pernilla Gunther och 
Sune Rydén frågar på vilket 
sätt vi vill finansiera de 
ökade kostnaderna för vård 
och läkemedelskostnader. 
Uppenbarligen har de inte 
läst vårt förslag till statsbud-
get. Där framgår att vi tillför 
en miljard kronor till lands-
tingen redan från 2012. 

Det har vi råd med ef-
tersom vi inte genomför de 
skattesänkningar som den 

borgerliga regeringen före-
slår. Regeringen vill sänka 
krogmomsen för en kost-
nad av fem miljarder kronor. 
För oss socialdemokrater är 
det viktigare med en jämlik 
sjukvård än att göra det bil-
ligare att gå på krogen. 

Christina Oskarsson
Riksdagsledamot (S)

Jörgen Hellman
Riksdagsledamot (S)

Jämlik sjukvård viktigare än sänkt krogmoms

Många äldre makar 
har levt ett långt 
liv tillsammans 

- kanske ända sedan ung-
domsåren - och har tänkt 
leva tillsammans tills livets 
slut. Men som bekant får 
inte alla äldre leva den sista 
tiden i det egna hemmet. 
Alla får inte leva samman 
tills döden skiljer dem åt 
utan tills kommunen skiljer 
dem åt!

Det är lika upprörande 
varje gång det rapporteras 
om äldre par som av kom-
muner nekas att fortsätta bo 
tillsammans när en av dem 
får sämre hälsa och behöver 
flytta till ett äldreboende.  

Ett fortsatt liv tillsam-
mans kan ge många äldre en 

ökad trygghet och livskva-
litet, men innebär även att 
den anhörige kan vara en 
resurs och underlätta perso-
nalens arbete genom sin när-
varo. Det måste dock alltid 
vara ett frivilligt val.

Genom flexibilitet och 
mångfald i boendeformerna 
för äldre kan fler äldre par 
leva tillsammans också den 
sista tiden i livet. Det är 
angeläget att inventera vilka 
lägenheter i de äldreboen-
den som finns i kommunen 
som är, eller kan göras, 
lämpliga för parboende. 
När nya äldreboenden pla-
neras och byggs bör en del 
av dessa anpassas till äldre 
makar med olika behov.

Kommunfullmäktige 

beslutade på sammanträdet 
i november att bifalla min 
motion innebärande:

• att ge Vård- och 
Omsorgsnämnden i upp-
drag att ta fram ändrade 
riktlinjer för äldreomsorgen 
som innebär en parboende-
garanti, d v s att äldre par 
får bo tillsammans i särskilt 
boende – om de så önskar - 
även om den ena parten inte 
har eget omsorgsbehov.

• attge Vård- och 
Omsorgsnämnden i upp-
drag att inom ramen för de 
äldreboenden som finns i 
kommunen inventera vilka 
lägenheter som är, eller kan 
göras, lämpliga för parbo-
ende.

• att ge Vård- och 

Omsorgsnämnden i uppdrag 
att i den långsiktiga plane-
ringen för äldreboenden i 
kommunen beakta behovet 
av parboende.

(Sedan motionen skrevs 
har Vård- och Omsorgs-
nämnden omorganiserats 
och heter numera Omsorgs- 
och Arbetsmarknadsnämn-
den.)

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Tills döden skiljer er åt!
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God Jul 
&

Gott Nytt År 
Säg det till alla med 

en fin annons i lokaltidningen.
Årets stora julnummer ute 

tisdag 20 december. 
Manusstopp fredag 16/12, kl 12.00

Kontakta oss på: tel 0303-74 99 40
eller mail bjorn@alekuriren.se   kent@alekuriren.se


