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De senaste veckorna 
har du skrivit två in-
sändare där du kri-

tiserar hur vi i Miljöpartiet 
hanterat en för oss fruktans-
värd händelse. En av våra po-
litiker drabbades i vintras av 
en hjärtinfarkt. Hon överlev-
de men nu försöker du vinna 
politiska poäng på den från-
varo från det politiska arbetet 
som hennes sjukskrivning re-
sulterade i. Efter noga över-
vägande har vi i Miljöpartiet 
beslutat oss för att besvara 
dina osmakliga påhopp. 

Du påstod förra veckan att 
Miljöpartiet håller på med 
”hyckleri i den höga skolan” 
samt att det var ”cyniskt av MP 
att låta en allvarligt sjuk person 
fortsätta inneha sin post i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
och våndas av en otillräcklig-
het som måste skapa stress och 
oro”. Du syftar på att vi inte 
valde en ny ledamot i Sam-
hällsbyggnadsnämnden ome-
delbart efter att den ordinarie 
drabbades av hjärtinfarkt. Jag 

ska berätta lite för dig om hur 
sjukskrivningar fungerar. En 
person som drabbas av hjärt-
infarkt blir sjukskriven i en 
månad. Efter en månad för-
väntas man gå tillbaka i tjänst 
och kan således fortsätta sitt 
politiska uppdrag om man 
vill och orkar. Om man inte 
frisknat till förlänger läkaren 
sjukskrivningen. Då blir man 
sjukskriven i ytterligare en 
månad. O.s.v. Det går således 
inte att veta hur lång en sjuk-
skrivning efter en hjärtinfarkt 
kommer att bli. Vår förhopp-
ning var naturligtvis att leda-
moten skulle kunna återgå till 
sitt uppdrag efter en månad. 
Sedan efter två. Osv. I efter-
hand vet vi att sjukskrivningen 
blev betydligt längre än en 
månad. Men. Det visste vi inte 
då.

Samtliga Miljöpartister 
som engagerar sig i Alepoli-
tiken är fritidspolitiker. Det 
innebär att vi i vanliga fall har 
ett arbete att sköta men att vi 
ungefär en gång i månaden 

istället går på 
ett politiskt 
möte under 
arbetstid. I 
undantagsfall 
går det dock 
inte att vara 
borta från 
arbetet just 
den dagen 
det politiska 
uppdraget är. 

Många av oss är också små-
barnsföräldrar. Det innebär 
att vi har barn hemma som kan 
bli sjuka, som måste tas om 
hand av någon. Ibland blir vi 
rent av själva sjuka och måste 
vara hemma. Du nämner i din 
senaste insändare att en av 
våra andra politiker var borta 
25 procent av alla möten för 
tre år sedan (2009). Personen 
i fråga hade då en tvåårig son 
hemma som krävde uppmärk-
samhet vid ett par av nämn-
dens 10 möten. Som allt annat 
du försöker slå ner på finns det 
således även där en förklaring 
som är en annan än att vi inte 
tar våra uppdrag på allvar. 

Vem kommer att vilja vara 
fritidspolitiker i en kommun 
där du passar på att skriva 
insändare när någon missat 
ett par politiska möten för 
att han eller hon fått hjärtin-
farkt, varit på resa med jobbet 
eller haft sjuka barn? Har din 
misslyckade granskning av 
Miljöpartiets politiker i Sam-
hällsbyggnadsnämnden gjort 
att det viktiga uppdraget att få 
folk att engagera sig politiskt 
blivit lättare? Det är ett stort 
ansvar att vara ordförande i 
en kommunal nämnd. I fort-
sättningen kanske du bör vara 
mer försiktig innan du skriver 
av dig. I synnerhet som din 
egen närvaro i nämnd och 
fullmäktige inte är den bästa. 
Det som skiljer oss åt är att jag 
inte ifrågasätter den. Även du 

har säkert goda skäl att utebli!
Vem som är cynisk och vem 

som hycklar får vara upp till 
läsaren. Men Jan. För din egen 
skull. Låt det sluta här. Jag kan 
tipsa dig om att gå på ung-
domsfullmäktige. Det skulle 
kunna ge dig nyttig inspira-
tion. Du har blivit kallad de 
senaste 9 mötena i egenskap 
av vice ordförande eller ord-
f ö r a n d e 
i bygg-
nämnden 
men tydli-
gen ännu 
inte hittat 
tid i din 
kalender.

Marcus Larsson
Ordförande för Miljöpartiet i Ale

Jan A Pressfeldt – visa lite anständighet

Jag för inte politisk diskus-
sion gällande person. Mil-
jöpartiets ordförande är 

dock välkommen att diskute-
ra sakpolitik med mig om Ale 
kommuns utveckling, om han 
har tid för det. Till exem-
pel hur vi på lämpligt sätt kan 
öka bostadsbyggandet i vår 
stora glesbygd! 
Till skillnad 
från andra skil-
jer jag på sak 
och person.

Jan A. Pressfeldt
Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

Sakpolitik

Tack på morsdag i 
förskott! Lämnade 
min bil på Älväng-

ens pendel(buss)parkering i 
fredagmorse. Hade lovat att 
köra hem mannens bil från 
Göteborg och tänkte att min 
kan vi ta hem på lördag för-
middag. Åkte alla glada i 
hågen för att hämta min 
bil på lördag, vid lunchtid. 
Släpptes vid färgaffären för 
ett ärende medan mannen 
och sonen åkte vidare till för 
ärende på ICA. Ser vid när-
mandet av min bil något 
vill lysa på taket och tänker 
ögonblickligen på mås-
skit men upptäcker när jag 
närmar i att mer eller mindre 
hela bilen är full av vit färg. 
Någon/några har hällt vit 
färg över 3/4 min bil!

Sitter nu här och försöker 
samla mig, denna helg som 
skulle blir så bra – blev en 
mardröm. Vad är det för fel? 
Hur tänker man?

Förstår ni överhuvudtaget 
vad ni har gjort? Förutom 
att ha förstört min bil och 
hela vår helg så har ni också 
förstört för en 17-åring som 
skulle övningskört. Kanske 
det är någon ni känner, 
någon ni gått i skolan till-
sammans med?

Jag har själv varit ung, jag 
kan förstå frustrationen och 

känslan av att kanske inte ha 
något att göra, ingenstans att 
ta vägen men det ni gör löser 
ingenting. Det enda ni nu 
har åstadkommit är en fruk-
tansvärt ledsen och besviken 
familj. En mamma som grät 
sig igenom morsdag och som 
undrar hur hon skall kunna 
lösa körningar till sonens 
träning och så vidare, en son 
som försöker trösta trots att 
han inte heller kommer att 
kunna övningsköra förrän 
bilen är sanerad och man kan 
se igenom rutorna, en familj 
som undrar hur man skall ha 
råd med saneringen och vad 
det kommer att innebära för 
kostnader – ”bara för att ni 
inte hade något att göra”.

Vill uppmana alla för-
äldrar som undrar vad era 
ungdomar gjorde någon 
gång mellan 06.30 fredag 
morgon till 11.00 lördag 
lunch att kolla om ni saknar 
några färgburkar med vit färg 
hemma och i så fall kontakta 
Alekuriren med en ursäkt 
och med en diskussion om 
kompensation.

Det kan vara ni som blir 
utsatta nästa gång – och det 
är i slutänden trots allt ert 
ansvar.

Ledsen mamma till en tonåring,
som inte hänger i Älvängens 

centrum på fredagskvällar

Saboterad bil i 
morsdagpresent!

Med frihet menar vi 
liberaler att varje 
individ i så stor ut-

sträckning som möjligt har 
makt att forma sitt eget liv. 
För Folkpartiet liberalerna 
är det självklart att personer 
med funktionsnedsättning-
ar ska ha lika förutsättning-
ar som andra att delta i sam-
hällslivet. 

Så är det inte i dag. Perso-
ner med nedsatt rörelseför-
måga, syn- och hörselfunk-
tionsnedsättningar utestängs 
många gånger från att fullt 
ut kunna delta i samhället. 
Det kan handla om ett extra 
trappsteg in i mataffären som 
gör det svårt att komma in 

med en rullstol eller rullator. 
Det kan handla om en 

tung dörr utan dörröppnare 
som gör det svårt att komma 
in på banken. Ännu fler ris-
kerar att utestängas från delar 
av samhället när vi lever allt 
längre. 

Den som behöver en rulla-
tor på ålderns höst märker att 
samhället inte är anpassat för 
dem som har en funktions-
nedsättning. 

Redan i dag finns lag-
stiftning, som plan- och 
bygglagen, som syftar till 
att göra samhället mer till-
gänglighet. Problemet är att 
lagstiftningen inte alltid följs 
och att individer fortfarande 

utestängs från att kunna delta 
i samhället. 

Folkpartiet vill därför i 
diskrimineringslagen införa 
ett skydd mot diskrimine-
ring på grund av bristande 
tillgänglighet. Individer som 
anser att de blivit diskrimine-
rande på grund av bristande 
tillgänglighet ges därmed en 
möjlighet att driva sina fall 
till domstol och den som inte 
vidtar skäliga åtgärder för till-
gänglighet ska kunna dömas 
att betala diskrimineringser-
sättning. 

En ökad tillgänglighet 
är inte bara positiv för dem 
som är direkt berörda. I ett 
tillgängligt samhälle kan fler 

med funktionsnedsättningar 
arbeta, slippa bidragsförsörj-
ning och i stället bidra med 
sin kompetens. Verksamheter 
som är tillgängliga får en 
större potentiell kundkrets 
och det är många som upp-
skattar en avfasad trottoar-
kant, en hiss, en tydligare 
tidtabell eller annat som kan 
göra verksamheten tillgängli-
gare för fler. 

Erfarenheterna från andra 
länder, som USA, Storbri-
tannien och Norge, visar att 
diskrimineringsförbudet har 
bidragit till att utveckla sam-
hället i positiv riktning och 
att intäkterna överstiger kost-
naderna. Tillgängligheten 

har ökat och verksamheterna 
uppskattade ofta den totala 
nyttan av investeringarna som 
större än kostnaderna. 

Folkpartiet anser att 
nämnda förstärkning av dis-
krimineringslagen innebär en 
drivkraft för att åstadkomma 
ett samhälle som är tillgäng-
ligt för så många som möjligt. 
Men det är också ett sätt att 
markera att självklara åtgär-
der mot att utestänga inte ska 
vara en gåva från goda givare, 
utan en rättighet.

Funktionshinderrådet i 
Ale arbetar kontinuerligt 
med tillgänglighetsfrågor. 
Våra funktionshinderfören-
ingar är ständigt ”på bettet”! 

På senaste sammanträdet 
beslutade vi att tillskriva Ale 
kommuns företagare för att 
medvetandegöra dem om 
problematiken. Vi har också 
bildat en 
grupp som 
ska se över 
reglementena 
för färdtjänst 
och riksfärd-
tjänst.

Folkpartiet Liberalerna Ale 
Rose-Marie Fihn

Ordförande i 
funktionshinderrådet

2:a vice ordförande 
i kommunstyrelsen

Bristande tillgänglighet ska i lagen ses som diskriminering!
– Liberalismens mål är individens frihet

Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN


