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Jörgen Hellman och Christina 
Oskarsson, riksdagsledamöter 
för S, vet mycket väl att det nya 

skatteutjämningssystemet är bra för 
Ale och Lilla Edet. Enligt Statis-
tiska centralbyrån SCB kommer 
Ale preliminärt att få ett skatteut-
jämningsbidrag för 2014 på 6 599 
kronor per invånare vilket motsva-

rar cirka 184 miljoner kronor. Lilla 
Edet kommer preliminärt att få ett 
skatteutjämningsbidrag på 8 717 
kronor per invånare vilket motsva-
rar cirka 111 miljoner kronor. 

Både i Ale och Lilla Edet för-
väntas bidraget öka 2014 jämfört 
med 2013 då det gamla skatteutjäm-
ningssystemet gällde. Ale får pre-

liminärt 4 miljoner kronor 
mer 2014 än 2013 och Lilla 
Edet får preliminärt hela 43 
miljoner kronor i ökning 
samma period enligt SCB:s 
rapporter. Jag hävdar att det 
är mycket tack vare Center-
partiet som vi nu har ett mer 
rättvist skatteutjämnings-
system 2014 än det gamla 
systemet som gällde 2013.

Boel Holgersson
Centerpartiet Ale

Skatteutjämning är bra 
för Ale och Lilla Edet!

Den 23 oktober var 
det skyddsombu-
dens dag, men för 

två familjer även sorgens 
dag. Två arbetare kom inte 
hem efter en dag på jobbet, 
två arbetare dog på sitt ar-
bete.

Om man tänker sig att 
en av våra svenska soldater 
i Afghanistan eller en polis 
avled i sin tjänst varje vecka, 
kan vi bara gissa vilket liv 
det skulle bli. I Sverige dör 
i snitt en av våra kamrater 
ute på våra arbetsplatser 
varje vecka. Varje vecka får 
en familj beskedet att deras 
älskade inte längre finns i 
bland dem. Detta på grund 
av att vi inte kunnat skydda 
vederbörande och att det lett 
till döden.

På morgonen den 
24 oktober går vi in på 
Aftonbladet.se och söker 
information om de tragiska 

händelserna som inträffat. 
Vi får leta oss ner 51 artiklar 
och förbi massor av reklam, 
innan vi näst längst ner på 
Aftonbladet.se kan hitta 
information om olyckorna 
som hände på Orust och i 
Malmö.

I Ale avled en person för 
några år sedan i en tragisk 
arbetsplatsolycka, fortsät-
ter trenden med att fler dör 
på sina arbetsplatser är det 
bara en tidsfråga innan det 
händer igen. Det sker mer 
eller mindre allvarliga till-
bud och olyckor i Ale varje 
dag, precis som det gör i 
hela Sverige.  För att arbetet 
mot olyckor skall vara fram-
gångsrikt måste man arbeta 
mer med att förebygga och 
förutse vart olyckor kan 
komma att ske. Detta är ett 
sätt som man använder sig 
av inom vår arbetsplats Akzo 
Nobel och vi tror att många 

fler bran-

scher än industrin har att 
lära sig av detta.

Återigen kan man fundera 
på hur det skulle se ut om 
det rört exempelvis en soldat 
som befinner sig i krig. 
Nyhetsvärdet när en arbe-
tare dör i sitt arbete är idag 
mycket begränsat och detta 
är för jäkligt! Det är helt 
oacceptabelt!

På skyddsombudens dag i 
dag den 23 oktober hölls en 
RSO-konferens (Regionalt 
skyddsombud) där nedan 
uttalande antogs. Strax där-
efter antogs uttalandet av 
LO:s representantskapsmöte 
och överlämnades senare 
under dagen till arbetsmark-
nadsdepartementet.

År 2013 blir många av oss 
fortfarande både skadade 
och sjuka av arbetet. Fortfa-
rande riskerar vi våra liv på 
arbetsplatsen, varje dag. Och 
fortfarande dör i genomsnitt 
en av oss varje vecka på 

arbetet.
På grund av dåliga 

resurser och alltför låga 
arbetsmiljökunskaper hos 
polisen hinner förunder-
sökningarna sällan bli klara 
innan preskriptionstiden går 
ut. I dag ställs därför väldigt 
få arbetsgivare till svars för 
arbetsmiljöbrott.

Sedan år 2006 har reger-
ingen gjort dramatiska ned-
skärningar av anslagen till 
Arbetsmiljöverket, och fort-
sätter med årliga personella 
neddragningar. Detta har 
resulterat i betydligt färre 
arbetsmiljöinspektörer med 
betydligt högre arbetsbörda 
– de hinner inte längre 
inspektera och ställa nöd-
vändiga krav på att arbets-
givarna tar itu med riskerna 
för liv och hälsa.

Regeringen har även lagt 
ned Arbetslivsinstitutet, som 
på ett samlat sätt bedrev 
livsviktig forskning inom 

arbetsmiljöområdet, samt 
tagit bort det ekonomiska 
stödet för vidareutbildning 
av skyddsombuden.

Regeringen verkar ha 
abdikerat från arbetsmil-
jöfrågorna, men det har 
inte vi. Vi fortsätter att vara 
pådrivande i arbetsmiljö-
arbetet. Vi accepterar inte 
att människor skadas, slits 
ut eller dör på grund av sitt 
arbete! Vi accepterar inte 
att de dåliga resurserna och 
kunskaperna hos polisen 
leder till att ingen ställs till 
svars för arbetsmiljöbrotten! 
Och vi accepterar inte reger-
ingens passivitet!

Vi kräver att regeringen:
•  Upprättar en nolltole-

rans mot dödsolyckor på 
arbetsplatserna

•  Ser över de rättsliga reg-
lerna vid arbetsmiljöbrott

•  Skärper arbetsmiljölagen 
vad gäller anläggningsä-
garens ansvar gentemot 

underentreprenörer
• Inför obligatorisk arbets-
miljöutbildning på polishög-
skolan
• Ökar resurserna till 
Arbetsmiljöverket och åter-
upprättar en sammanhållen 
arbetslivsforskning
•  Återinför det ekonomiska 

stödet till utbildning av 
skyddsombud
Uttalandet är antaget vid 

en konferens för IF Metalls 
regionala skyddsombud. 
Uttalandet är även antaget 
av LO:s representantskap 
samt överlämnat till arbets-
marknadsdepartementet den 
23/10.

Gunilla Hagman
Huvudskyddsombud

Dennis Ljunggren
Klubbordförande IF-Metall

Akzo Nobel Pulp & 
Performance Chemicals Bohus

Låt alla få komma hem efter jobbet!

Vi har nytt telefonnummer 
och utökade öppettider!
Vårt nya nummer är: Våra öppettider är:

Vi hälsar nya och gamla patienter välkomna!

Folktandvården Nödinge
Klockarevägen 14, nodinge.ftv@vgregion.se

010-441 84 60 Må-To 7-19, Fre 7-13

Konkurrensen hårdnar

Skolallén 1, 449 42 Nol | Tel: 0303-74 01 67 | E-post: info@tandfokus.se

Ny tandläkare i Nol
Som många patienter redan vet så genomgår 
Fahimeh Farahmand sin specialistutbildning. 

Därför tar tandläkare Henrik Arvidsson  
med syster Daniela nu hand om patienterna. 

Alla gamla och nya 
patienter hälsas 

hjärtligt välkomna!

Gå gärna in på 
www.tandfokus.se 

och läs mer

www.tandfokus.se

Konkurrensen hårdnar 
inom livsmedels-
branschen i Ale, kan 

vi läsa i Alekuriren nummer 
33. Det handlar om Coops 
etablering i Älvängen. Som 
förstås riskerar att på sikt slå 
ut den mycket välfungeran-
de ICA-handeln i Älvängens 
centrum. Liksom fl era andra 
butiker. Det är det som 
konkurrens går ut på, att 
slå ut konkurrenterna. Men 
konkurrens är ju bra, så det 
måste vara bra om små buti-
ker försvinner. Eller tänker 
jag fel?

Vi kunde nyligen läsa om 
hur Uddevalla kommun lagt 
ner hundratals miljoner för 
att förmå IKEA att slå sig 
ner i köpcentret Torp. Med 
följd att mycket av handeln 
i Uddevalla centrum nu 

stagnerar och riskerar att dö. 
Butikslokaler står tomma 
och får inga nya hyresgäster. 
Frågan vaknar naturligtvis: 
Hur mycket har den nya 
handelsplatsen i Älvängen 
kostat Ale kommun? Det 
kan inte vara hundratals mil-
joner, men varje miljon som 
leder till att mindre butiker i 
stadskärnan kan slås ut är en 
miljon för mycket. 

Helge Malmgren Hålanda


