
och Framtid i Ale vi Sveri-
gedemokrater hörsammar 
er förfrågan. Vi är villiga att 
medverka till ett ställnings-
tagande för en närvarande 
polis i Ale! 

Robert Jansson
Sverigedemokraterna Ale

Rösta på 
vänsterpartiet 

Sven Engdahl Lisa Gustafsson

Jämställda 
löner!

Historiskt har libe-
raler stått bakom 
de största och 

viktigaste förändringarna 
för personer med

funktionsnedsättning. 
I början av 90-talet drev 
socialminister Bengt Wes-
terberg (FP) igenom denv-
stora handikappreformen 
som bl.a. gav personer med 
funktionsnedsättning rätt 
till personligvassistans. I 
år är det också 25 år sedan 
personer med intellektuell 
funktionsnedsättning slutli-
gen fick rösträtt.

Nu tas nya steg. Ett av 
de största och mest efter-
längtade är en utvidgning 
av diskrimineringslagstift-
ningen. Förslaget antogs av 
riksdagen den 24 juni.

Det nya diskrimine-
ringsförbudet ger personer 
med funktionsnedsättning 
möjlighet att driva den 
bristande tillgänglighet 
som de drabbas av i sin 
vardag till domstol.

Folkpartiet liberalerna 
har i många år arbetat för 
att bristande tillgänglighet 
ska ses som diskriminering. 
Ett tillgängligt samhälle 
för personer med funk-
tionsnedsättning handlar 
i grunden om mänskliga 
rättigheter.

Nu går Folkpartiet till 
val på fler förbättringar för 
personer med funktions-
nedsättning. Det handlar 
om arbete, färdtjänst, 
icke-diskriminering och 
en lång rad andra frågor. 
Ansvaret ligger både på 
nationell nivå, i landstinget 
och hos kommunerna.

Tillgänglighet handlar 
inte bara om platser och 

hus – även om det finns 
mycket att göra där. Det 
handlar om möjligheten att 
kunna försörja sig själv och 
om att kunna resa och ta 
sig fram på ett smidigt och 
spontant sätt.

FN:s konvention om rät-
tigheter för personer med 
funktionsnedsättning träd-
de i kraft i Sverige år 2009. 
Det är viktigt att policyn 
för funktionshinderfrå-
gor är en naturlig del i all 
planering för att underlätta 
det dagliga livet.

En persons funktionshin-
der förstärks om samhället 
begränsar möjligheterna. 
Det är viktigt att undanröja 
hinder så att kommunen är 
tillgänglig för alla. Alla ska 
ges möjlighet att vara del-
aktiga. Alla ska kunna njuta 
av kommunens miljöer och 
delta i fritids- och kulturliv.

Rådet för funktionshin-
derfrågor i Ale var starkt 
kritiskt till ett förslag att 
flytta rådet från Kommun-
styrelsen till Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
Rådet fick sin vilja igenom.

Funktionshindrade 
människor vill inte placeras 
i vårdfacket. Placering-
en i Kommunstyrelsen 
underlättar också samord-
ningen och kontakten med 
alla nämnder. Möjligheter 
finns att vid all upphand-
ling kräva tillgänglighet 
för alla. Det är viktigt att 
kommunen satsar så att 
personer med funktions-
hinder ska slippa isolering. 
Flera nämnder kan sam-
verka bättre. Folkpartiet 
liberalerna Ale ser fram 
emot en bättre uppföljning 
i verksamheters resultatre-

dovisningar om vad som 
gjorts för att skapa ett mera 
tillgängligt samhälle för 
personer med funktions-
hinder.

Undertecknad väntar på 
att få ta del av förslaget till 
harmonisering av färdtjäns-
ten som ska utarbetas i GR 
(Göteborgsregionen). Det 
skulle vara klart i våras. 
Jag, som ordförande i rådet 
för funktionshinderfrågor, 
har tillsammans med tre 
personer ur rådet utarbetat 
ett nytt förslag till regle-
mente för färdtjänst och 
riksfärdtjänst eftersom vi 
anser att det som finns nu 
inte är bra. Vi förväntar oss 
att det ska vävas in i GR:s 
förslag.

Folkpartiet vill dessutom:
-

tionsnedsättningar som 
står utanför arbetsmark-
naden.

-
del i hela landet.

lagen uttryckligen omfat-
tar arbete, familj och ett 
jämlikt liv.

-
garanti för personer med 
psykiska funktionsnedsätt-
ningar och rörelsehinder 

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet liberalerna Ale

Gör Ale till ett samhälle för alla!

Ett citat från Stefan 
Löfvens sommartal i 
Almedalen. Ett citat 

som tar grepp över alla delar 
i vår gemensamma välfärd. 

I Socialdemokraternas 
valmanifest i Västra Göta-
landsregionen satsar vi på att 
fortsätta utveckla vården. 

– En fortsatt satsning på 
betald specialistutbildning 
för sjuk- och undersköter-
skor är ett sätt att skapa bra 
förutsättningar i vården och 
låta personalen utvecklas.

– Patientkontrakt skall 
införas  där målsättningen 
är att man som patient skall 
känna trygghet i en svår 
situation. Att få nödvändig 
information om behandling, 
undersökning och vad 
det innebär skall vara en 
självklarhet för patienten.

– Det långsiktiga målet 
att erbjuda en fri tandvård 
upp till 25 års ålder är på väg 
att klaras av. Idag är det fri 
tandvård till 24 års ålder och 
vi fortsätter satsa.

Jag vill också betona 
vikten av att vi fortsätter att 
behålla sjukhusen i offentlig 

regi.
 Det är vi medborgare i 

Ale och övriga Västra Göta-
land som via skattsedeln har 
bidragit till den hälso- och 
sjukvård vi idag har.

Då vore det märkligt om 
våra gemensamma invester-
ingar helt plötsligt skulle fal-
la i händerna på något privat 
bolag. Det räcker att läsa i 
någon av stockholmstidning-
arna för att inse att 08-ornas 
projekt att marknadsanpassa 
sjukvården inte gynnar oss 
när vi är patienter.

Att fega ur som politiker 
och föreslå försäljning av vår 
gemensamma välfärd så fort 
det uppstår ett problem är 
inget jag ställer upp på.

Vi socialdemokrater är 
beredda att 
fortsätta 
utveckla 
sjukvården 
till nytta för 
medborgarna. 

Regionkandidat
Jim Aleberg

Alafors

När du är som svagast, 
skall samhället vara 
som starkastCenterpartiet är för 

vindkraft. Sedan 2006 
har vindkraften i 

Sverige tiodubblats och tack 
vare en väldigt medveten 
politik är Sverige idag ett av 
de ledande länderna i EU 
och hela världen på förnybar 
energi. I dag är mer än hälf-
ten av vår energi förnybar, 
och cirka 60 procent av vår 
samlade elproduktion

När Ale skulle anta en 
vindbruksplan visade det sig 
tyvärr ganska snabbt att fel 
områden var utpekade som 
lämpliga för etablering av 
vindkraftsverk.

Områden utan bebyg-
gelse hade strukits ur planen 
i ett tidigt skede och istället 
fanns nu områden (som 
benämns som C,D och E 
i planen) med i förslaget. 
Man använde sig av en 
riktlinje att det skulle vara 
minst 500 meter mellan ett 
vindkraftverk och ett hus.

I andra län har man valt 
att avståndet ska vara 1000 
meter till bebyggelse och 
med tanke på bullernivåer 
anser vi att det är en rimlig-
are gräns. Samtidigt måste 
man vara öppen och lyhörd 
för aktuella områdens faktis-

ka förutsättningar. Att sätta 
upp ett verk vid en bullrig 
väg kan vara betydligt med 
lämpligt än i ett för övrigt 
tyst område med bebyg-
gelse.

Centerpartiet vill ha 
vindkraft i Ale och vi vill ha 
det på ställen där de passar 
bra. Därför tycker vi att 
man omgående ska se över 
de områden som tidigare 
strukits för att se om de kan 
vara aktuella.

Det finns ett förslag från 
S, V och MP att vindbruk-
splanen ska ligga kvar och 
att områdena C,D och E ska 

utredas.
Det skulle innebära att 

markägare i bla Kilanda, 
Kollanda, Ölanda, Röbacka, 
Sannum och Hult får en våt 
filt över sina marker och 
fastigheter tills utredningen 
är klar. Centerpartiet tycker 
inte att det är rimligt.

Därför anser vi i Cen-
terpartiet att områdena 
helt ska strykas och att man 
omgående ska titta på alter-
nativa områden.

Åke Niklasson 
Lasse Bengtsson 

Elena Fridfelt
Centerpartiet i Ale

Centerpartiets ståndpunkt gällande vindkraft

Det Tyrone Hansson 
lyfter i Alekuriren 

mycket viktigt fråga för 
kommunen och dess invåna-
re. Att få känna trygghet och 
tillit är något alla invånare 
i vår kommun förtjänar. 
Precis som Hansson påpekar 
medför närheten och de 
goda kommunikationerna 
till Göteborg en grogrund 
för grov och organiserad 
brottslighet. Något som 
vi också tidigare påpekat 
i debatten. Många är idag 
oroliga för att bli utsatta för 

brott. Rapporteringen om 
brott haglar tätare. Vi får se 
prov på allt mer grov brotts-
lighet, droger sprider sig allt 
längre ned i åldrarna. 

Just tryggheten och trygg-
hetskänslan är en fråga som 
blir allt viktigare för invå-
narna just på grund av att 
samhället tenderar att bli allt 
mer otryggt. Det är också så 
att det är en viktig faktor för 
de som står i valet och kvalet 
att flytta in i vår kommun. 
Om vi står handfallna och 
inte gör något nu tappar vi 
snart greppet. Det är som att 

kalla på buset. Menar vi all-
var med att det skall vara lätt 
att leva i Ale - Då behöver 
vi också ordning och reda i 
kommunen! Ingen ska i vår 
kommun behöva vara rädd 
för att få inbrott eller bli ut-
satt för fysiska angrepp.

Utan en säker och trygg 
kommun hur långt kommer 
vi då? Vilka företag väljer då 
att etablera sig i Ale kom-
mun? Vilka vill då besöka, 
turista och handla i vår kom-
mun? Hur många småbarns-
familjer väljer att flytta in 
i vår kommun? Ja, Tyrone 
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Ja till ställningstagande
för Närpolis i Ale!


