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Sjukhusen i vårt närom-
råde det vill säga Sahl-
grenska universitets-

sjukhuset och med Kungälvs 
sjukhus har fått beställningar 
på vård för invånarna av 
Hälso- och sjukvårdsnämn-
derna i kranskommunerna till 
Göteborg och från staden. 
Överenskommelserna 
beskriver omfattningen och 
inriktningen på vården och är 
tvååriga överenskommelser 
det vill säga åren 2013 och 
2014. Det är positivt med det-
ta och skapar långsiktighet för 
planering och genomförande 
av trygg vård och omsorg.

Ekonomin är tuff på många 
håll i samhället, men vård 
efter var och ens behov är 
den prioritering som ska gälla 
enligt vårt förmenande.

Sahlgrenska universitets-
sjukhuset får 75 miljoner 
kronor till 18 nya intensiv-
vårdsplatser och 30 miljoner 
kronor till att förbättra 
tillgängligheten. Läkemedel 
kostar mer och mer och därför 
får sjukhuset 88 miljoner 
ytterligare för att ge bra läke-
medel till invånarna. 

För oss alebor innebär 
det att Sahlgrenska tar över 
ansvaret för att bedriva sluten 
psykiatrisk vård från NU-
sjukvården från kommande 
årsskifte.

Kungälvs sjukhus har haft 
problem med sin ekonomi, 
men med extra stöd av Hälso- 
och sjukvårdsnämnd 4 och 
av regionfullmäktige har 
situationen förbättrats, men 
2012 torde ge ett underskott 

för sjukhuset. För 2013 tillförs 
utökad ersättning med 30 
miljoner kronor samt HSN 4s 
extra pengar på 10 miljoner 
kronor. Med dessa ekono-
miska tillskott skapas möjlig-
heter för att verksamheten ska 
klarar sin budget. Nämnden, 
så som beställare, följer nog-
grant upp verksamheten och 
invånarnas behov samt träffar 
sjukhusets politiker och led-
ning, då sjukhuset är en av 
nycklarna för god vård i vårt 
område.

Torsdagen den 1 november 
kan du diskutera dessa frågor 
och många fler i Älvängens 
Folkets hus. 

Jan-Åke Simonsson (S)
Ordförande HSN 4
Jarl Karlsson (S)

Ledamot HSN 4 

Så ska vården stärkas och säkras

I Alekuriren vecka 43 kan 
man läsa att Nolborna 
hade förberett frågor om 

aktiviteter för barn och unga 
med särskild betoning på 
Nolängen. Det är jätteroligt 
när människor engagerar sig! 
Det ska tas tillvara!

Tyvärr inkom dessa frågor 
en kort tid före mötet. Dag-
ordningen var redan fastlagd 
och utannonserad och före-
dragshållarna var bokade. Det 
hade varit oförskämt mot de 

inbjudna att bara stryka deras 
programpunkter. Det hade 
också varit oförskämt mot de 
Nolbor som kom för just de 
annonserade programpunk-
terna att stryka dem. Program-
met var fullspäckat.

 Jag försökte ändå göra det 
bästa av situationen och inkal-
lade med kort varsel Kultur- 
och fritidsnämndens ordfö-
rande för en kortare diskus-
sion.

Nu har jag lovat att nästa 

ortsutvecklingsmöte ska 
handla om dessa frågor! Samt-
liga inkomna 
frågor fördes 
också in i vår 
”a t t -göra-
lista” för att 
inte glöm-
mas bort.

Rose-Marie Fihn (FP)
Ordförande för

Nols ortutvecklingsmöte

Ortsutvecklingsmötet i Nol

Utbildningsnämnden 
beslutade förra 
veckan med knapp 

majoritet att förskolan och 
skolan i Ale ska vara helt 
gratis. Vi skall inte längre 
ta ut någon kostnad för till 
exempel bussbiljetter eller 
inträden och inte heller kräva 
av föräldrar att de skickar 
med matsäck vid friluftsda-
gar. Det här är kostnader som 
skolan skall stå för, inte barn 
och elevers föräldrar. För 
Miljöpartiet, Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet 
är det här en central del av 
vår politik. Samhället är inte 
alltid rättvist. Men i skolans 
värld skall alla ha lika goda 
möjligheter, oavsett inkomst. 
Inget barn ska behöva stanna 
hemma från skolan, eller vara 
utan matsäck bara för att 
deras föräldrar inte har råd.  
Trots att skollagen tydligt 
poängterar att skolan ska vara 
avgiftsfri ger den möjlighet 

för kommunerna att ta ut en 
”obetydlig avgift”. Vad som 
är obetydligt är dock väldigt 
olika från familj till familj. 
För oss kan därför obetydligt 
bara betyda en sak. Noll. 

När vi varit ute och pratat 
med lärare och föräldrar har 
vi mötts av oro för att det 
här beslutet ska innebära att 
skolan blir tråkigare och att 
beslutet kommer att begränsa 
lärarnas möjligheter att 
erbjuda ett upplevelsebaserat 
lärande. Vi har tagit de här 
samtalen på allvar och före-
slog därför att Utbildnings-
nämnden skulle använda en 
miljon av nästa års ökade 
budget till att säkerställa 
att inte beslutet inte leder 
till det lärare och föräldrar 
befarat. En miljon skulle 
innebära att rektorerna får 
nästan 300 kronor per elev 
att använda till utflykter och 
att beställa matlådor istället 
för den vanliga skolmaten när 

eleverna inte äter på skolan. 
Skolinspektionen har beslutat 
att just 300 kronor per år är 
gränsen för vad som anses 
vara obetydliga kostnader. 
Förslaget skulle således inne-
bära att skolan hade blivit helt 
avgiftsfri samtidigt som Ales 
förskolebarn och skolelever 
fått lika stora möjligheter till 
en rolig och upplevelsebase-
rad skoltid som tidigare. 

Tyvärr valde den politiska 
majoriteten att säga nej till 
vårt förslag. Vi hoppas att 
detta var ett olycksfall i arbe-
tet och att de tänker om när 
nämndens budget för 2013 
ska klubbas på nästa möte. En 
miljon kronor är i jämförelse 
ganska lite med tanke på att 
Utbildningsnämnden omsät-
ter 641 miljoner. Ales unga är 
värda mer!

Dennis Ljunggren (S)
Marcus Larsson (MP)
Johnny Sundling (V)

Avgiftsfri skola i Ale

Den första november 
ska Ale kommun 
införa LOV(lagen 

om valfrihet). Detta kommer 
att ske utan att frågan varit 
uppe i kommunfullmäktige, 
Vänsterpartiet har lämnat in 
en motion om att frågan borde 
avgöras i kommunfullmäktige. 
Än så länge har AD-Alliansen  
valt att inte ta ställning till den 
motionen.

Frågan om LOV är kompli-
cerad, enligt vissa handlar det 
bara om valfrihet men det finns 
andra perspektiv att ta hänsyn 
till. För det första ekonomi; 
SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) har bett regeringen 

att inte tvinga 
kommunerna 
att införa 
LOV 2014. 
(Detta efter att 
den nuvarande 

regeringen nu överväger att 
tvinga alla kommuner att införa 
LOV emot kommunernas 
vilja, valfrihet?) SKL har visat 
att de kommuner som infört 
LOV har 2% högre kostnads-
ökningar per år än kommuner 
som inte infört LOV. Omsorgs 
och arbetsmarknadsnämnden 
har just nu ett underskott med 
ca åtta miljoner.  Man behöver 
inte vara civilekonom att förstå 
att om två skilda vårdföretag 
skall åka sida vid sida till varsin 
brukare i till exempel Livered 
så kostar det mer. Den eko-
nomiska fördelen med en och 
samma vårdgivare i kommunen 
är samordningsvinsten! Det 
går kanske att lösa med att ett 
företag får ett specifikt område 
att serva men då faller hela idén 
med LOV. Var tar valfriheten 
vägen då?

Sen har vi frågan med 

arbetsmiljön för de anställda. 
Forskningen visar att privata 
utförare i allmänhet har en 
lägre bemanning än kom-
munen och dessutom en lägre 
andel utbildad arbetskraft. De 
anställda kommer att få gå från 
en trygg tillsvidareanställning 
i offentlig regi till en otrygg 
visstidsanställning. Från heltid 
till deltid och med det minskar 
möjligheterna att vara självför-
sörjande. Offentligt anställda 
har dessutom en lagstadgad 
meddelarfrihet. Det innebär 
att de har rätt, enligt lag, att till 
exempel gå ut i medierna och 
berätta om missförhållanden på 
sin arbetsplats. Den rätten har 
inte privat anställda. Även om 
den rätten skrivs in i avtal så har 
fortfarande arbetsgivaren rätt 
att efterforska vem som ”tjal-
lat”. Det är förbjudet för offent-
liga arbetsgivare vilket ger en 
trygghet för de anställda.

Sen har vi problemet med 
att de som kommer att få hem-
tjänst i Ale kommun efter att 
LOVen har införts och inte 
gör ett aktivt val kommer att 
tilldelas en utförare enligt ett 
schema. Där det byts utförare 
en gång i Månaden. Detta 
innebär att om man inte gör 
ett aktivt val väls det åt dig. Det 
självklara vore att kommun är 
den utförare du får om du väljer 
att inte välja, inte att du tvingas 
på en okänd utförare. Detta har 
alla pensionärsföreningar i Ale 
påpekat men utan resultat.

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Införandet av loven

I en nyligen införd debatt-
artikel ger Folkpartiet 
liberalerna läsarna tydliga 

besked om budgetskillna-
derna. Det är inte konstigt att 
Socialdemokraterna reagerar 
kraftigt då vi levererar en del 
obekväma sanningar.

För inte är det väl så att 
Tyrone Hansson (S) kan 
förneka något som är omvitt-
nat i stor del av världen – att 
regeringen trots turbulenta 
tider i världsekonomin har 
skött landets ekonomi på ett 
föredömligt sätt?

Den infrastruktursatsning 
som nu sker, inkluderar ett 
stort arbete för att reparera 
den brist på underhåll som 
tidigare regering lämnat efter 
sig men också stora nyinves-
teringar. En av regeringens 
satsningar kommer vi i Ale att 
få stor glädje av då pendlings-
vägen till och från Göteborg 
och Trollhättan förkortas 
rejält. Ale blir allt attrakti-
vare att leva och bo i, vilket 
kommer att bidra till ytterli-
gare ett lyft för vår bygd.

Folkpartiet har i Alliansen 

genomfört fler viktiga skol-
reformer än tidigare S-ledda 
regeringar någonsin gjort. 
Reformer som kommer att 
leda till positiva resultat men 
som fortsatt kommer att ta 
några år till för att de skall få 
önskad effekt fullt ut. Vi ser 
såväl de teoretiska som de 
praktiska gymnasievalen som 
lika viktiga.

Som Folkpartist är jag 
dessutom stolt över de två 
forsknings- och innovations-
propositioner som båda har 
utarbetats under ledning av 
FP-ministrar och som saknar 
motstycke i ekonomiska sats-
ningar.

För ytterligare resurser till:
• Högskolor och Universitet
• Forskning kring hälsa 

och livskvalitet samt ett aktivt 
och hälsosamt åldrande.

• Miljö- energisatsningar, 
bland annat bioenergi

• Fortsatt satsning på for-
donsstrategisk forskning och 
innovation 

• 15 miljoner för forskarsko-
lor för lärare och förskollärare

• 20 miljoner för att sprida 
forsknings-
resultat om 
effektiva 
metoder och 
arbetssätt 
i skola och 
förskola.

Allians-
regeringen 

är väl medvetna om den höga 
arbetslösheten som fortfa-
rande råder, trots att vi i låg-
konjunktur kunnat bidra till 
200 000 nya jobb.

Att pressa ned arbetslös-
heten, inte minst för unga 
människor, är den mest prio-
riterade frågan.

Därför ökas satsningarna 
på en mängd arbetsmarknads-
åtgärder, tillsammans med 
utbildningserbjudande, där 
såväl Komvux som folkhög-
skolor särskilt nämns.

Att entreprenörskap 
numera är en del i utbild-
ningen är för mig som liberal 
oerhört viktigt.

Det är fler innovatörer, 
entreprenörer och företagare 
som är vår framtid och som 
säkerställer framtidens resur-
ser för välfärdssatsningar.

Istället för ökade pålagor 
vill Folkpartiet tillskapa ökade 
möjligheter, för alla. En ny 
chans för våra nya svenskar, 
en ny chans för personer 
som varit långtidsarbetslösa 
eller sjukskrivna och en ny 
chans för de ungdomar som 
tappat studiemotivationen 
och hoppat av sin utbildning 
i förtid.

I detta arbete välkomnar vi 
alla som vill vara med i sam-
hällsbyggandet!

Rose-Marie Fihn (FP)
2:a vice ordförande
i Kommunstyrelsen

Svar till Tyrone Hansson:

Folkpartiet ger läsarna tydliga besked
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VÅRDCENTRALER
FRISKVÅRD
Diskutera detta på öppet  

medlemsmöte med bl a Jan-Åke 
Simonsson, Jim Aleberg med fler

Torsdag 1 november kl 18.30 

i Älvängens Folkets Hus

Välkomna!
Älvängens S-förening

KAMPANJ!

Ingeborgsgatan 6 • Göteborg • Tel. 031-21 40 40
Utmarksvägen 20 • Kungälv • Tel. 0303-184 00

www.smadjursakuten.se

Funderat på att 
kastrera din hund?
Hur påverkas din tik, hanhund 
av ingreppet? Ring oss för råd-
givning och mer information.

Kampanjen pågår
november månad ut.

Hundkastrering


