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Människan behöver 
inte bara materiel-
la tillgångar. Hon 

har också ett behov av utbyte 
och gemenskap med andra, 
en mening med livet och en 
andlig dimension på tillva-
ron. De inre behoven har 
lika stor betydelse som de 
materiella behoven för män-
niskans välbefinnande. Kul-
turen hjälper oss att bli hela 
människor.

Genom kulturen odlas 
gemenskapen med andra, 
kunskapen om andra levnads-
mönster och traditioner blir 
större, människans själsliv 
utvecklas och livskvaliteten 
stärks. Detta bygger på kun-
skap om kulturhistoria, men 
också på den nu skapande 
kulturen i alla dess former. 
Traditioner skapar mervärde 
både för den enskilda män-
niskan och för samhället i 
stort. De kan binda samman 

och bygga broar samtidigt 
som de skapar identitet 
och särart och stimulerar 
till fortsatt skapande. I vårt 
samhälle finns en stor varia-
tion av olika levnadsmönster 
och traditioner från världens 
alla hörn. I mötet med andra 
människor från andra kultu-
rer lär vi känna varandra och 
skapar goda relationer att 
bygga vårt samhälle på. Det 
är endast genom möten och 
förståelse för varandra som 
reell integration kan uppnås. 

Det är också viktigt att 
barn och ungdomar genom 
skolan och olika fritids-
aktiviteter får tillgång till 
kulturen. Kulturen ska ha 
en naturlig plats i barns och 
ungdomars liv och vara stän-
digt återkommande. Den 
kulturverksamhet som enga-
gerar barn och ungdomar ska 
prioriteras.

Flera studier visar en 

tydlig koppling mellan 
själsligt välbefinnande och 
en frisk kropp. Människans 
inre och yttre är inte åtskilda 
utan beroende av varandra. 
Tillgången till ett varierat 
kulturutbud i hela regionen 
är därför en folkhälsofråga. 
Kristdemokraterna vill att 
kulturens hälsofrämjande 
betydelse beaktas och att kul-
turen görs tillgänglig för dem 
som vistas på sjukhus.

Kultur för unga
Kristdemokraterna vill lyfta 
frågan om ungas tillgång 
till kultur. Idén är att en viss 
årskurs, t ex år 8, ska erbjudas 
besök på någon av regionens 
institutioner.

Vi är stolta över våra 
kulturverksamheter, men 
kan också konstatera att det 
finns ett kulturellt utanför-
skap. Många av invånarna 
har aldrig besökt Göteborgs 

Varierat kulturutbud i Västra Götalandsregionen är en folkhälsofråga

Miljöpartiet för-
står den rädsla som 
boende i Kollan-

de känner inför det av majo-
riteten uppbackade projek-
tet att anlägga motorstadi-
on i området. Om projektet 
blir av kommer det att inne-
bära stora påfrestningar för 
boende i närheten och för det 
rika friluftslivet i Kilanda-
bygden. Till skillnad från den 
omtalade vindbruksplanen 
är inte motorsport ett riks-
intresse. Vi kan välja att inte 

satsa på en motorsportan-
läggning i vår vackra natur. 
Att bevara tystnaden och den 
lantliga idyllen. 

Miljöpartiet är inte mot-
ståndare till motorsport. Vi 
har tidigare sponsrat GP-täv-
lingen i Speedway på Ullevi 
efter att Speedwayspor-
ten gjort stora insatser för 
att minska sin klimatpåver-
kan. Exempelvis körs speed-
waycyklarna på högokta-
nig ren metanol som lämnar 
knappt mätbara mängder av-

gaser och använder vegeta-
biliska oljor till sina fordon. 
Vi tycker att det är bra med 
ett rikt föreningsliv som inte 
bara erbjuder traditionella 
aktiviteter som fotboll, bandy 
och ridning utan även möj-
lighet till motorsport. Att 
placera en motorstadion på 
föreslagen plats är dock inte 
något vi kan ställa oss bakom, 
och så borde inte heller den 
politiska majoriteten göra. 

När ärendet för några 
veckor sedan behandlades i 

Kommunstyrelsen röstade vi 
nej till att teckna avtal med 
sökanden och att börja arbe-
tet med att detaljplaneläg-
ga området som Motorcen-
trum. Precis som du skriver i 
din insändare måste de som 
vill spränga bort berget först 
ansöka om täktverksamhet 
hos ansvarig myndighet.  

Så här löd vårt förslag till 
beslut. Tyvärr var det bara 
Miljöpartiet som ställde sig 
bakom det. 

Vi uppdrar åt sektor sam-

hällsbyggnad att inte teckna 
planavtal med sökanden eller 
påbörja vare sig ett planpro-
gram eller en detaljplane-
läggning för motorcentrum 
inom Kollanda 1:44. På plat-
sen planeras i första hand 
täktverksamhet under upp-
skattningsvis 10-15 år. Mot 
den bakgrunden är ett beslut 
om detaljplaneläggning för 
motorverksamhet redan nu 
att anse som för tidigt då för-
utsättningar och regelverk 
kan ha ändrats under tiden. 

Förutsättningarna för täkt-
verksamhet får prövas av an-
svarig myndighet.

Det är bra med stora visio-
ner och med entreprenörer 
som vill satsa på att utveckla 
möjligheten till föreningsak-
tivitet i Ale. Det här är dock 
ett projekt kommunen måste 
säga nej till.

Peter Rosengren
Ledamot i Kommunstyrelsen (MP)

Marcus Larsson
Ordförande (MP)

Svar till Sven Nielsen angående Motorstadion i Kollanda

Christer Pålsson och 
Vänsterpartiet fort-
sätter att ta till alla 

medel för att baktala LOV. 
Det är ju i alla fall positivt 
att han nu lärt sig vad lagen 
heter, nämligen lagen om 
valfrihetssystem. Däremot 
stämmer inte hans beskriv-
ning av vad det innebär men 
det hade väl ingen väntat sig. 
Det är valfrihet för dem som 
får hemtjänst som är själva 
kärnan i att införa LOV. S, V 
och MP i Ale kämpar på alla 
sätt för att stoppa möjlighe-
ten för våra äldre att få be-
stämma själva. De anser up-
penbarligen att det är kom-
munpolitiker som vet bäst 
när det gäller hur enskil-
da personer i Ale ska ha det 
i vardagen. Det tycker inte 
Centerpartiet och inte heller 
övriga partier som styr Ale 
den här mandatperioden, 
nämligen M, AD, FP och 
KD. Vi är övertygade om att 
även äldre personer, till och 

med mycket gamla personer, 
kan bestämma själva. 

Christer Pålsson försö-
ker få det till att LOV är en 
lag som har med arbetsrätten 
att göra. Jag känner inte till 
om det är sant eller inte som 
han skriver att det förekom-
mit att LOV-företag i Stor-
stockholm inte fullgjort sina 
skyldigheter som arbetsgi-
vare. Däremot så vet jag att 
inget företag som utför LOV 
i vår grannkommun Kung-
älv är Stockholmsbaserat. De 
allra flesta är små lokala före-
tag. Den svenska arbetsrätten 
gäller lika för alla oavsett om 
det är ett litet företag, stort 
företag eller en kommun som 
är arbetsgivare. Jag tror fak-
tiskt att införandet av LOV 
kommer att bli positivt för 
personer som arbetar med 
hemtjänst och hushållsnära 
tjänster eftersom det kommer 
att finnas flera arbetsgiva-
re att välja mellan. Vi politi-
ker har ju hört länge nu att 

det kommer att bli hård kon-
kurrens mellan kommuner-
na och andra som utför hem-
tjänst i framtiden på grund av 
att det blir allt fler äldre och 
den konkurrensen tror jag 
som sagt kommer att gynna 
dem som arbetar inom detta 
område.

Till sist så tycker jag det är 
konstigt att det är just hem-
tjänst och omvårdnad som 
det är fult att tjäna pengar 
på. Kan det bero på att det 
ofta är kvinnor som driver 
sådana företag? Det anses 
knappast fult att tjäna pengar 
på att sälja bilar eller tjäns-
ter som renovering och mål-
ning till kommunen. De för-
tjänster som företag i dessa 
branscher gör på affärer med 
kommunen är också skatte-
pengar. Men det förstås, det 
brukar ju vara män som utför 
dessa tjänster och leder dessa 
företag.

Boel Holgersson
Centerpartiet

I förra veckans Alekuriren 
fanns en insändare som 
vände sig till mig som 

person, Boel . Det märkliga 
är att den eller de som skrivit 
insändaren inte var beredda 
att tala om vilka de var utan 
gömde sig bakom pseudony-
men Ale Socialdemokrater-
nas pensionärsutskott . Det 
tycker jag är fegt!

På det öppna mötet med 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden som det talas 
om i insändaren presentera-
des en rapport om hur långt 
arbetet med att införa LOV 
i Ale har kommit, det är all-
deles riktigt. Det är också 
nästan det enda som är rik-
tigt i insändaren. Det kanske 
är därför personen som skri-
vit den inte vill ha med sitt 
namn under den? 

När LOV införts i Ale 
kommer alla som får beslut 
om hemtjänst att erbjudas 
välja utförare. Det innebär att 
de kommer att få information 
om vilka som utför hemtjänst 
i Ale genom presentation 

av biståndsbedömaren som 
fattar besluten om hemtjänst 
och få möjlighet att välja. En 
av utförarna kommer att vara 
Ale kommuns hemtjänst och 
det kommer också att finnas 
ett antal företag som erbju-
der sina tjänster. Dessa fö-
retag kommer att vara gran-
skade och godkända enligt en 
omfattande kravlista. Det är 
viktigt att exakt samma krav 
ställs på alla utförare, alltså 
kommer samma krav att stäl-
las på företagen som de som 
ställs på kommunens hem-
tjänst. När LOV är infört 
kommer kommunens kvali-
tetskontroll på hemtjänsten 
att ha förbättrats högst avse-
värt jämfört med idag. Kom-
munens kvalitetsuppföljning-
ar blir offentliga när de har 
presenterats för nämnden 
och det kommer att innebära 
bättre möjlighet för enskilda 
och organisationer att följa 
kvaliteten i hemtjänsten i Ale 
kommun. Det stämmer alltså 
inte som skrivs in den ano-
nyma insändaren att insynen 

blir sämre.
På det öppna mötet kom 

det fram en del farhågor 
som enligt min uppfattning 
bygger på rena missuppfatt-
ningar. Dessa farhågor från 
nämndledamöter från vän-
steroppositionen i nämnden 
och från åhörare presenteras 
som fakta i den anonyma in-
sändaren. De stämmer alltså 
inte. Det kommer att finnas 
möjlighet att få hemtjänsten 
utförd av Ale kommun även i 
framtiden för alla som vill det 
även dagtid.  

Jag tror knappast någon 
tycker att det är för snabbt att 
infria ett vallöfte två år efter 
valet. Därför faller frågan om 
varför jag och majoriteten i 
nämnden har så bråttom på 
sin egen orimlighet. Men de 
socialdemokratiska pensionä-
rerna kanske inte är vana vid 
att vallöften infrias efter 16 år 
med socialdemokratisk majo-
ritet i Ale kommun.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden

Operan eller Göteborgssym-
foniker eller Folkteatern eller 
något museum. 

Kristdemokraterna har 
bestämt sig för att satsa på 
barn och ungdomars upp-
växtvillkor och det pågår 
många arbeten för att komma 

med konkreta förslag som 
stärker ungas situation.

Vi menar att kultur är 
viktigt för alla åldrar, men att 
”vänja den unge” är angelä-
get. Vi vill att fler får smaka 
på, i unga år, våra förnämliga 
kulturverksamheter. Vi vill 

att det införs ett Kulturpass 
som ska gynna att familjerna 
gör gemensamma kulturella 
upplevelser i hela Västra 
Götaland.

Tony Karlsson (kd) Ale

Svar till Christer Pålsson om LOV och arbetsvillkoren

LOV handlar om valfrihet

Svar på den anonyma insändaren om LOV
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