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Eva Eriksson skri-
ver i sin insändare i 
förra veckans tidning 

att S i Ale hela tiden drivit 
linjen att kommunen själva 
ska driva våra äldreboenden. 
Det stämmer inte alls med 
min minnesbild. Det var 
under S-styret i kommunen 
som äldreboendet Fridhem 
i Surte upphandlades och 
drevs i privat regi i fem år. 
Under den tiden genomför-
des flera kvalitetsmätning-
ar på kommunens äldrebo-
enden och vad jag minns så 
låg Fridhem alltid i topp där 
även om det var goda om-
dömen även om de kom-
munalt drivna äldreboen-
dena. När valet stod mellan 

att göra en ny upphandling 
eller låta driften av Fridhem 
gå över i kommunal regi så 
var dåvarande ordföranden i 
Vård- och omsorgsnämnden 
mycket noga med att tala 
om att kommunen var nöjd 
med den privata driften och 
hade tagit lärdom av den till 
de kommunalt drivna bo-
endena. 

När den nuvarande majo-
riteten bestående av C-FP-
M-KD-AD i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
ville undersöka möjlighe-
terna att upphandla driften 
på det nya äldreboendet i 
Nödinge så gjorde vi lika-
dant som S-styret när det 
gällde Fridhem. Skillnaden 

var att vi avbröt processen 
när det visade sig att en upp-
handling inte skulle hinnas 
med till dess att det nya 
boendet står färdigt hösten 
2012. 

När Eva Eriksson skriver 
att S hela tiden sagt nej till 
utförsäljning av kommunala 
boenden så stämmer det 
alltså inte med sanningen. 

Att sedan vänsteropposi-
tionen hela tiden försöker 
blanda samman debatten om 
kvalitetsbrister på äldrebo-
enden med LOV är ju bara 
ett sätt att försöka förvirra. 
Förslaget att införa LOV i 
Ale kommun har ingenting 
med äldreboenden att göra 
och det här sättet att konse-
kvent skriva insändare som 
börjar med något som har 
med äldreboenden att göra 
och slutar med nej till valfri-
het enligt LOV är billig par-
tipolitisk taktik för att leda 
tankarna fel hos de tilltänkta 
väljarna. 

Det är ett faktum att de 
bolag som utför hemtjänst 
enligt LOV i vår grannkom-
mun Kungälv  till största 
delen är lokala företag och 
såvitt jag kunnat se på deras 
hemsidor arbetar de allra 
flesta enbart med hemtjänst, 
städning och liknande upp-
drag. Endast ett av företagen 
har sitt säte utanför Göte-
borgsområdet. Det tycker 
jag tyder på att det kommer 
att bli lokala företag som 
erbjuder sina tjänster även i 
Ale när vi har infört valfrihet 
enligt LOV.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden

Svar på Eva Erikssons insändare om äldreomsorgen:

Tråkigt att S i Ale har ändrat sig

FloristFlorist

Stockholm
Göteborg
Stenungsund

Lydnadsdressyr för jakthundar
Studiecirkeln som skapar förståelse för ett 
framgångsrikt samarbete mellan jägare och hund.
Startar  april .

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, sodra.bohuslan@studieframjandet.se

Den svenska skolan 
presterar allt sämre 
resultat. Andelen 

elever som går ur grund-
skolan med behörighet till 
gymnasiet har minskat fem 
år i rad. Förra året gick fler 
än 13 000 elever ut grund-
skolan utan tillräckliga kun-
skaper. 43 elever av dessa 
gick ur Ales kommunala 
skolor.

Sverige har också tappat 
den tidigare tätpositionen 
vad gäller likvärdighet i 
skolan. Svenska elevers 
socioekonomiska bakgrund 
spelar numera lika stor roll 
för resultaten som för elever 
i Tyskland och USA.

Utbildningsminister 
Jan Björklund säger att 
det kommer ta 10-15 år att 
vända utvecklingen i svensk 
skola. Det kan vi inte godta. 
Det finns länder som visat 
att det är möjligt att vända 
utvecklingen i ett skolsys-
tem mycket snabbare än så. 
Vi prioriterar fyra viktiga 
områden i det arbetet:

1. Stärk lärarna i sitt 
uppdrag. Allra viktigast 
är att stärka lärarna. Det 
finns inget viktigare för 
en elevs resultat än att de 
möter en riktigt bra lärare. 
Lärare måste ges möjlighet 
till kompetensutveckling 
och karriär. Det är centralt 
både för att stärka lärarna 
i sitt uppdrag och för att 
attrahera fler begåvade stu-
denter till lärarutbildningen. 

Vi prioriterar därför stora 
investeringar i lärares kom-
petensutveckling och vill se 
fler karriärvägar för lärare 
genom specialisering och 
forskning.

2. Stärk rektorerna i sitt 
pedagogiska ledarskap. Rek-
torer är nyckelaktörer för 
att få en positiv utveckling 
i skolan. I dag överhopas 
rektorer av administrativa 
och ekonomiska arbetsupp-
gifter. Rektorer ska främst 
vara pedagogiska ledare och 
måste ges möjlighet och tid 
till att leda det pedagogiska 
utvecklingsarbetet i skolan.

Lärare som lyckas vända 
utvecklingen i skolor med 
stora utmaningarna ska 
premieras genom högre lön. 
Rektorer som lyckas vända 
utvecklingen på en skola ska 
ges större ansvar och leda 
utvecklingsarbetet på fler 
skolor för att det som fung-
erar ska sprida sig i skolsys-
temet.

3. Prioritera basfärdighe-
ter i tidiga åldrar. Att kunna 
läsa, skriva och räkna har 
blivit allt viktigare i vårt 
moderna samhälle. Att gå 
alltför länge med brister i 
basfärdigheterna riskerar att 
försvåra, ja till och med för-
störa skolgången för alltför 
många elever. Därför ska 
basfärdigheterna och elev-
ernas undervisning under de 
första åren i skolan priorite-
ras, så att inte ett enda barn 
lämnar tredje årskurs med 

bristfälliga 
basfärdighe-
ter.

4. Sätt 

likvärdigheten i fokus. En 
sammanhållen skola med 
höga förväntningar på alla 
elever, utan tidig sortering 
och stängda dörrar är grun-
den för att skapa en likvärdig 
skola med höga resultat. Det 
är också avgörande är att 
resurser fördelas till skolor 
efter elevernas behov och 
detta bör därför slås fast i 
skollagen.

Regeringen ökar takten 
i felprioriteringarna. De 
minskar resurserna till lära-
res kompetensutveckling. 
Regeringen gör också en 
stor besparing på gymna-
sieskolan om 675 miljoner 
kronor, det innebär för Ale 
kommun ca 2 miljoner som 
skulle kunna användas till 
4 lärartjänster. Att komma 
åt ungdomsarbetslösheten, 
som till stor del beror på 
att många unga saknar full-
ständig gymnasieutbildning, 
underlättas inte av nedskär-
ningar i gymnasieskolan. 
Regeringen satsar istället på 
sänkt restaurangmoms vilket 
kostar drygt fem miljarder 
kronor. Vi väljer att istäl-
let investera fem miljarder 
kronor i utbildning. För 
Socialdemokraterna är det 
den viktigaste framtidsinves-
tering Sverige kan göra.

Dennis Ljunggren (S)
Vice Ordförande Utbildnings-

nämnden Ale kommun
Ibrahim Baylan (S)

Utbildningspolitisk talesperson 
och vice ordförande i 

Riksdagens utbildningsutskott

Investera för att vända 
utvecklingen i skolan

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 18 april 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:

•  Information om drogvaneundersökning 
bland ungdomar 7-9 i Lilla Edets kommun

•  Svar på motion från Peder Engdahl (M) 
angående väg 642 mellan Västerlanda 
och Ucklum

•  Svar på motion från Jörgen Andersson (C) 
om att inrätta kombitjänster 

•  Svar på motion från Carl Carlsson (SD) 
angående skolavslutning i skolan

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
11 april 2012.
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MEDLEMSBIO
Torsdag 12/4 kl 18.30 

bjuder Socialdemokraterna alla 

medlemmar på Bio i Medborgar-

huset i Alafors. Tillsammans tittar vi 

på filmen Järnladyn
 

NÖDINGES 
FRAMTID

Tisdag 17 april kl 18.30 

på S Klöverstigen 31, bjuder Nödinge 

S-förening in till ett öppet möte om 

skolor, bostäder, trafik och service. 

Vi bjuder på kaffe och våffla.

Välkomna!

Jag var i behov av ett 
intyg som stryker mitt 
behov av att parkera på 

parkeringsplats för rörelse-
hindrade – handikapp-par-
keringsplats.

Även om man har ett livs-
långt rörelsehinder, måste 
man ansöka om förlängning 
av parkeringstillstånd vart 3: 
e år, med nytt läkarintyg.

Vad tacksam jag blev då 
ovanstående läkarintyg inte 
omfattas av högkostnads-
skyddet i sjukvården, f.n. 900 
kr/år. Nu behöver inte andra 
rörelsehindrade liksom jag 
själv snylta på de arbetande 
och skattebetalare längre.

Nu när jag fick detta 
läkarintyg är stolt över bidra 
till sjukvården med 360 kr, 
kostnaden för läkarintyget.

Då de som är pensione-
rade, av olika anledningar, 
sjukskrivna, uppbär A-kassa, 
får föräldrapeng vid vård av 
sjuka barn eller nyfött barn 
eller av andra anledningar 

uppbär någon form inte 
arbetsrelaterad ersättning 
har vi förmånen att få betala 
en ”extra skatt” på ersätt-
ningen, i mitt fall drygt 1000 
kr/mån mer i skatt än om jag 
haft arbetsinkomst.

Nu kan jag tipsa till er 
som beslutar om avgifter 
inom sjukvården så vi som 
tillhör ”utanförskapet” och 
därmed belastar sjukvår-
den extra mycket. Oavsett 
om man är sjuk eller bara 
gammal.

Inför en bokningsavgift 
när vi bokar tid hos läkare, 
förslagsvis 50 kr per bokning 
av läkartid, som inte ingår i 
högkostnadsskyddet.

Detta kommer att göra 
oss som tillhör ”utanför-
skapet” till mycket stoltare 
medborgare när vi känner 
att vi rättvist betalar en 
extra avgift, vi belastar ju 
det allmänna extra mycket, 
eftersom sjukvården nästan 
alltid går med underskott 

hjälper vi ju stolt till med att 
genom extra avgifter minska 
sjukvårdens underskott.

På samma sätt går det att 
införa en expeditionsavgift 
på receptbelagda läkemedel.

Oavsett om man tillhör 
”utanförskapet” eller inte 
så bör det i rättvisans namn 
införas någon form av avgift 
ifall man har en kronisk 
sjukdom, astma, högt blod-
tryck, diabetes etc.

Här får det väl bli en höj-
ning av högkostnadsskydd 
både på läkarbesök och läke-
medel.

Högkostnadsskydd är väl 
till för dem som arbetar och 
inte är sjuka?

På detta sätt blir det väl 
rättvist och bra?

Man skall väl betala efter 
hur mycket man utnyttjar 
välfärden, inte efter betal-
ningsförmåga?

Kent Lillfors
Älvängen

Tack sjukvården – ni som beslutar om taxor!


