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NOL. Folkpartiets lis-
tetta, Rose-Marie Fihn, 
ser fram mot ännu en 
valrörelse.

Som tidigare är det 
skola och omsorgsfrå-
gorna som hon vurmar 
särskilt för, men num-
mer ett är människors 
lika värde.

– Att förbjuda tiggeri 
eller att säga nej till 
fl yktingar som fl yr för 
sina liv är otänkbart för 
mig!

Efter 16 år i opposition och 
fl era hundra kritiska insän-

dare fi ck Rose-Marie Fihn 
(FP) återigen uppleva en 
mandatperiod vid makten 
när Alliansen tillsammans 
med Aledemokraterna tog 
över efter valet 2010.

– Det är klart att det har 
varit roligt att kunna påver-
ka mer direkt, men det har 
också varit svårt. Det är helt 
klart lättare att sitta i opposi-
tion och skriva insändare om 
allt man inte är nöjd med, 
säger hon och ler med livets 
dryck på termos i handen.

Rose-Marie Fihn var ock-
så med när borgarna styrde 
1991-94. Hon satt då som 
kommundelsnämndens ord-
förande i Nol.

– Det var rörigt och orätt-
vist med kommundelarna. 
Att dessa försvann är jag väl-

digt glad över. Framför allt 
märktes det i skolan. Nivån 
på Ales skolor skiljde sig åt 
beroende på vilken kom-
mundel du bodde i. Det blev 
bättre när kommundelarna 
försvann, men inte helt bra. 
Nu har vi tillsammans med 
oppositionen beslutat om ett 
nytt resursfördelningssystem 
som ska medföra att beho-
ven och förutsättningarna 
för undervisningen styr hur 
mycket pengar varje enskild 
skola får, säger Rose-Marie 
Fihn och vi har snabbt kom-
mit in på en av Folkpartiets 
profi lfrågor.

– Jag önskar att vi hade 
kommit längre i skolans 
förändringsarbete, men det 
tar tid att förnya en så stor 
verksamhet. Mycket har re-
dan blivit bättre. Vi vill dock 
fortsätta höja statusen på lä-
raryrket, vilket införandet av 
karriärtjänster är en del av. 
Vi har också tagit beslut om 
lärarlegitimation, vilket för 
mig är en självklarhet. Du 
låter bara en kirurg operera 
dig och varför skulle en per-
son utan legitimation få un-
dervisa våra barn?

Tråkigaste beslutet
Under rubriken skola ryms 
också mandatperiodens tuf-
faste och bästa beslut. Att 
tvingas lägga ned Ale gym-
nasium var enligt Rose-Ma-
rie Fihn det tråkigaste hon 
varit med om.

– Det var under många år 
ett fl aggskepp och en säll-
synt framgångssaga. Jag var 

med när skolan planerades 
och lyssnade till rektorerna 
Kerstin Malcus Elvings 
och Roland Färdmars pe-
dagogiska visioner för verk-
samheten. Det blev succé, 
men tiderna förändras och 
med dagens snabba kom-
munikationer är det inte 
konstigt att ungdomar hellre 
vill studera i Göteborg. Det 
var ett klokt beslut och att vi 
nu har kommit överens över 
blockgränsen att vara eniga 
kring i skolpolitiken borgar 
för en stabilitet som tidiga-
re har saknats. Jag är väldigt 
stolt över överenskommel-
sen, men beklagar samtidigt 
att inte Aledemokraterna 
valde att gå med.

– Skolan i Ale behöver 
känna ett brett stöd. Den är 
för viktig för att bråka om.

Många av Rose-Maries 
insändare under åren har 
handlat om vård- och om-
sorg, inte minst hemtjäns-
ten, som hon själv tvingats 
använda sedan en trafi ko-
lycka 1978.

– Jag motionerade om en 
omsorgsgaranti som innebar 
att du skulle slippa betala för 
tjänster som inte utfördes. 
Inga fasta avgifter. Den be-
viljades aldrig, men nu har vi 
under mandatperioden drivit 
igenom att du som hem-
tjänsttagare bara betalar för 
den faktiska tiden som per-
sonalen är hemma hos dig. 
De loggar in när de kommer 
och loggar ut när de går. Det 
är ju i princip samma sak och 
upplevs väldigt positivt, sä-

ger Rosemarie Fihn.
Däremot är hon skeptisk 

till att Socialdemokraternas 
idé om att hemtjänsten ock-
så ska hinna laga mat hos de 
som önskar är genomförbar.

– Doften av nylagad mat 
är ju det bästa som fi nns så 
skulle det gå har jag inget 
emot det, men det förutsät-
ter ju att alla kan laga mat 
och att kostnaden inte ske-
nar iväg. Det tror jag tyvärr 
inte är möjligt. Vi vill istället 
att det ska serveras nylagad 
mat till att börja med på alla 
kommunens äldreboenden.

Käpphäst
Färdtjänsten är en annan 
käpphäst som hon har de-
batterat många gånger och 
Västtrafi k som tog över 
verksamheten förra man-
datperioden kallar hon för 
Västtragik.

– Folkpartiet var ensamt 
om att inte vilja ansluta Ale 
till Västtrafi k. Det skulle 
enligt beredningen bli fl er 
bilar, billigare och en bättre 
service. Det blev tvärtom. 
Ett antal förändringar är på 
gång. Det ska bli möjligt att 
åka färdtjänst till regionens 
samtliga 49 kommuner och 
inte bara till de som an-
gränsar den egna kommu-
nen. Du ska också kunna 

göra ett kortare stopp på max 
tio minuter för att lämna en 
blomma på en kyrkogård, ta 
ut pengar eller hämta medi-
cin, berättar Rose-Marie.

Av naturliga skäl har det 
blivit betydligt färre insän-
dare de senaste fyra åren. 
Hur det blir nästa mandat-
period avgörs i september 
och det är ingen sensation 
att Fihn hoppas på ett fort-
satt förtroende.

– Jag har en positiv käns-
la. Vi får mycket ryggdunk-
ningar ute och aleborna ser 
att det håller på att hända 
mycket i kommunen nu. 
Utvecklingen av näringslivs-
klimatet är ett gott betyg åt 
kommunledningen. Nu gäl-
ler det att ta vara på detta 
och förbereda mark för fl er 
etableringar. Nya jobb ska-
par förutsättningar för att 
ännu fl er väljer att fl ytta hit, 
vilket betyder mer pengar till 
välfärden i Ale. Det är klart 
att vi vill fortsätta leda den 
utvecklingen.

Nästa år fi rar Rose-Marie 
Fihn 30 år som kommunpo-
litiker i Ale och hon tycker 
fortfarande att det är lika 
roligt.

– Men jag hoppas jag har 
vett att sluta innan de bär ut 
mig…
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Fihn är nöjd
med det mesta

– Men vill bädda för fl er företagsetableringar
Eget bibliotek. Rose-Marie Fihn är en bokmal och allra bäst gillar hon Dan Anderssons böcker.

Rose-Marie Fihn har inget emot att posera i solen.
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ROSE-MARIE FIHN (FP)

Ålder: 65

Bor: Nol

Familj: Dottern Alexandra, 

barnbarnen Christoffer 20 

och tvillingarna Jennifer och 

Melinda 10 år.

Politiska uppdrag: Grupp-

ledare för Folkpartiet i 

kommunfullmäktige, 2:a vice 

ordförande i Kommunsty-

relsen, 2:a vice ordförande i 

Kommunstyrelsens arbets-

utskott, ordförande i Rådet 

för funktionshinderfrågor, 

ledamot i Demokratibered-

ningen, ledamot i Jävsnämn-

den och ordförande i Ale 

kommuns Valberedning.

Gör mig glad: ”Mina barn-

barn”.

Retar mig: ”När folk inte 

tycker att alla människor är 

lika mycket värda”.

Gör jag för miljön: ”Köper 

närodlat och svenskt kött”.

Längtar jag efter: ”En liberal 

valseger skulle sitta fi nt”.

Ett beslut som statsminister: 
”Då skulle jag höja pensio-

nerna”.

Favoritsida på nätet: ”Haha, 

ja det blir ingen chock för 

någon som känner mig. Face-

book.se och folkpartiet.se”.

Vet vi inte om Fihn: ”Jag pra-

tar fl ytande spanska, tyska 

och engelska samt grekiska 

till husbehov”.
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