
I valtider blir politi-
ken väldigt förenklad. 
Väljarna ställs inför 

antingen fyra eller fem 
jobbskatteavdrag. Att satsa 
på försvaret eller miljön. 
Att skolan ska vara statlig 
eller kommunal. Det är 
bra. Politik måste ibland 
göras enkel och lättfattlig. 
Konkreta alternativ skall 
ställas mot varandra. Men. 
Politik är så mycket mer än 
månaden innan valet. Hela 
tiden tas mängder av beslut 
i kommunala nämnder och 
styrelser. Beslut som aldrig 
når ut till medborgarna 
eftersom de antingen anses 
för små för att få mediernas 
uppmärksamhet eller för 
att bakgrundsmaterialet, de 
hundratals sidorna förarbe-
ten, helt enkelt är för omfat-
tande för medborgarna att 
hinna ta till sig. 

När sådana beslut skall 
fattas fi nns oftast inget 
valmanifest eller kommu-
nalt handlingsprogram att 
förhålla sig till för oss kom-
munpolitiker. Det som styr 
vårt agerande blir då istället 
ideologi. Politisk ideologi 
är något som sällan disku-
teras i media. Den upplevs 
som krångligt och teoretisk 
och säljer varken lösnum-
mer eller reklamplats på 

hemsidor eller i TV. Men. 
Den politiska ideologin är 
fortfarande oerhört viktig 
i det politiska arbetet och 
borde därför vara viktig även 
när väljarna tar sitt beslut 
den 14e september. 

Vänsterpartiets politiska 
ideologi handlar mycket 
om solidaritet, att stå upp 
för de utsatta i samhället. 
Vi tror att ett samhälle med 
minskade inkomstskillnader 
innebär ett tryggare och 
bättre samhälle för alla. 
Även för de som har det 
bättre ställt. Vänsterpartiets 
ideologi bygger inte på 
en önskan att alla ska vara 
lika. Tvärt om. Mångfald 
och olikheter gör Ale till 
en bättre kommun att leva 
i. Vänsterpartiets ideologi 
grundar sig i uppfattningen 
att olika människor föds 
med olika förutsättningar 
att lyckas och att den som är 
född i fattigare förhållanden 
kan behöva mer hjälp och 
stöttning än den som är 
född under mer välbärgade 
omständigheter. Vi tror att 
samhället blir bättre av akti-
va insatser görs för att skapa 
jämställdhet, i hemmet och 
på arbetsmarknaden. Vi tror 
inte att samhället blir bättre 
av att stå bredvid och låta 
marknadskrafterna bestäm-

ma.   
Det är den här politiska 

ideologin som gör att vi 
tycker att det är fel att låta 
vinstintresset styra hur 
vi använder skattemedel. 
Pengar kommunen får in 
i kommunalskatt skall inte 
hamna hos aktieägare. De 
ska användas för att skapa 
ett bättre samhälle. Vår po-
litiska ideologi gör det även 
möjligt att öka kommunens 
intäkter i kommunalskatt 
om vi tror att det leder till 
ett bättre Ale. Därför kan 
vi tänka oss möjligheten 
att höja kommunalskatten 
för att kunna öronmärka 
resurser till ökad lärartät-
het i skolan. Oavsett vilket 
parti du tänker rösta på i 
valet. Fundera över vilka 
övergripande värderingar 
som är viktiga för dig och 
som du tror skapar ett bättre 
samhälle. Tror du som oss 
att solidaritet, jämställdhet 
och mångfald är viktigt 
kanske Vänsterpartiet är ett 
bra alternativ. 

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Ideologin viktigare än politiken

Sverige har bland världens 
strängaste djurlags-
skyddslagar och för 

produktion av livsmedel. 
Det är bra! Men vi måste 
också värna våra matprodu-
center, de gröna näringarna, 
bönderna. 

Vi kan inte med ena han-
den skapa världens strängaste 
lagar och med den andra 
handen välja att köpa den 
billigaste kycklingen från 
Thailand till skolmatens 
chicken nuggets. 

Det är självklart att det 
inte är bra för miljön att frak-
ta mat över halva jordklotet 
och fl er och fl er blir medvet-
na om risker för salmonella 
och antibiotikaresistens när 
vi äter mat som kommer från 
länder som inte har så höga 
krav som vi har i Sverige.

I butiken kan du göra ett 
val när det gäller maten du 
lagar hemma men när det 
gäller mat till våra barn och 

äldre i kommuner och lands-
ting måste politiker göra val.

Det är dags att se längre 
än till priset när kommuner, 
landsting och regioner hand-
lar livsmedel. Vi kan ställa 
krav på att det som köps in 
ska varit producerat i enlighet 
med svensk lagstiftning. Vi 
kan jobba med delade upp-
handlingar så att lokala pro-
ducenter kan vara med och få 
sälja råvaror till en såpass stor 
kund som en kommun. 

Centerpartiet kommer att 
jobba för att vi ska bli av med 
antibiotikan i mat. Här i Ale 
ska vi ställa tydligare krav när 
vi köper mat till förskolor, 
skolor och våra äldre. Vi vill 
att all mat ska vara hållbar!

Elena Fridfelt (C)

Vad stoppar du i munnen?

Det liberala jämställd-
hetsuppdraget tar 
sikte på kvinnors 

och mäns lika rätt till frihet, 
ansvar och makt. Det hand-
lar om att frigöra individen 
genom att bekämpa den 
bristande jämställdheten 
och de värderingar som 
ligger bakom. Ale är inte 
en jämställd kommun. Den 
bristande jämställdheten är 
en fråga för såväl kvinnor 
som män. Ale behöver 
mer feminism – men utan 
socialism! 

Folkpartiet liberalerna är 

ett feministiskt parti och vi 
anser att jämställdhet inte är 
en fråga om tyckande. Det 
är en fråga om kunskap. En 
genomsnittlig man tjänar 
3,6 miljoner mer över livet 
än en genomsnittlig kvinna. 
Kvinnor tar ut tre gånger 
fl er föräldradagar än män. 
Traditionellt kvinnliga yrken 
präglas av lägre löner och 
kvinnor löper långt större 
risk att råka ut för grovt våld 
i det egna hemmet.

Folkpartiet liberalerna 
Ale vill utvidga satsningen 
på karriärlöner för skickliga 

lärare, så att den också om-
fattar förskollärare. Skolan 
ska vara jämställd och elever 
ska våga göra studie- och 
yrkesval utan att hindras av 
traditionella könsmönster.

Att kvinnor tar ut mer 
än tre gånger fl er föräldra-
dagar än män konserverar 
attityder som gör att många 
arbetsgivare utgår från att 
kvinnliga anställda stannar 
hemma mer medan manliga 
anställda förutsätts priorite-
ra jobb framför barnen. Att 
sådana attityder konserveras 
förlorar både kvinnor och 

män på.
Därför vill Folkpartiet 

öka drivkrafterna för ett mer 
jämställt föräldraskap. Det 
var på vårt initiativ som den 
första så kallade pappamå-
naden infördes, alltså att 
en månad öronmärktes åt 
vardera vårdnadshavaren. 
Sedan dess har en andra må-
nad införts. Nu är det dags 
att öronmärka ytterligare en 
månad åt vardera föräldern.

Vi vill dessutom att 
jämställdhetsbonusen ska 
fördubblas. På så sätt fi nns 
det en tydlig morot som gör 

det lönsamt för par att dela 
jämställt på föräldraledighe-
ten. Vårdnadsbidraget ska 
avskaffas.

Folkpartiet vill också göra 
lagstiftningen för sexual-
brott tydligare. Ett nej ska 
alltid vara ett nej –  därför 
behövs en samtyckespara-
graf.

Många äldre ensamståen-
de kvinnor, som genomgått 
en skilsmässa, lever idag 
med mycket små pensioner. 
Det beror till stor del på att 
den pension som mannen 
och kvinnan tjänat in inte 

delas vid en skilsmässa. 
Mannen tar med sig en 
större del av pensionen och 
kvinnorna blir förlorarna. 
Detta måste förändras – en 
större del av pensionen ska 
delas lika vid skilsmässa.

Alebor! Tycker Ni som 
vi? Kryssa en folkpartist i 
valet!

Rose-Marie Fihn 
Folkpartiet Liberalerna Ale

Feminism utan socialism!

Förra veckans långa 
insändare visar på en 
total okunskap både 

om vad som pågår varje dag 
i Ales skolor och om vad 
som krävs för att förbättra 
elevernas resultat. Man far 
också med osanning om 
vilken roll man själv har 
spelat i skolpolitiken i Ale 
under den senaste mandat-
perioden. 

Ert ”program” för 
skolan innehåller så många 
felaktigheter att man måste 
ställa sig frågan om ni kan 
någonting om hur skolan 
fungerar? Ett exempel är att 
ni hävdar att ni vill införa 
”betald kompetensutveck-
ling”. Alla lärare i Sverige 
har enligt avtal rätt till i ge-
nomsnitt 104 timmar betald 
kompetensutveckling per år 
och det gäller naturligtvis 
även personalen i Ale.

En annan punkt gäller 

noll-tolerans mot droger. 
Påstår ni på fullt allvar att 
det fi nns någon som inte vill 
ha noll-tolerans mot droger? 
Och vet ni inte att det själv-
klart råder noll-tolerans mot 
droger i alla kommunens 
verksamheter?

Ni säger att kunskapsupp-
följning ska göras varje år. 
Ni vet väl ändå att lärarna 
hela tiden följer upp elev-
ernas kunskapsutveckling. 
Dessutom har man utveck-
lingssamtal varje termin. 
Men ni kanske menar att vi 
ska minska antalet utveck-
lingssamtal?

Insändaren och era 
lokala program fortsätter 
på samma sätt med det ena 
huvudlösa påståendet efter 
det andra. Ska man kunna 
vända utvecklingen i Ales 
skolor måste man faktiskt ta 
ansvar för att driva utveck-
lingen framåt istället för att, 

som Aledemokraterna, luta 
sig tillbaka och peka fi nger 
på alla andra. 

När man väljer att inte 
delta i en majoritetsledning 
för skolan, och dessutom 
ljuger om varför, är det 
tydligt att ni bara använder 
skolan som ett populistiskt 
slagträ i debatten. Det är 
inte att ta ansvar och försöka 
förbättra något!

Ni säger att ni vill att 
skolan ska styras av experter 
men när resultatet av 150 
förskolärares, lärares, för-
skolechefers och rektorers 
arbete ska presenteras för 
nämnden väljer Alede-
mokraterna att gå hem! 
Eftersom det inte är viktigt 
för er vad de som faktiskt 
är utbildade för uppdraget 
tycker så förstår vi inte hur 
någon alebo ska kunna tro 
att ert parti har något att 
komma med när det gäller 

att förbättra skolan.
Skillnaden på de partier 

som vill något med skolan 
och Aledemokraterna är 
att vi diskuterar hur skolan 
ska bli bättre istället för att 
svartmåla och nedvärdera 
alla som arbetar där. 

AD har lämnat walk over 
i skolfrågan och det är kan-
ske lika bra. Vi andra tänker 
fortsätta jobba för att våra 
skolor ska bli bättre!

Elena Fridfelt
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För de fl esta vuxna 
människor är det 
självklar att kunna 

välja vad man ska äta till 
frukost, lunch och middag. 
Så är det inte för dem som 
bor på äldreboenden, där 
får alla äta det som serveras. 
Även de äldre som bor kvar 
i sin vanliga bostad och i 
dag får matlådor genom 
kommunens äldreomsorg 
har ett begränsat antal rätter 
att välja mellan till dagens 
huvudmål. Det kan vara 
en bidragande orsak till att 
många äldre inte äter så 
att de får sitt näringsbehov 
tillgodosett. Därför har jag 
och Alliansen sett till att 
en matutredning gjorts för 
att belysa situationen inom 
äldreomsorgen i Ale. 

Resultatet av matutred-
ningen presenterades på 
nämndens sammanträde i 
förra veckan. Det ledde till 
ett enigt beslut i nämnden 
om att fortsätta arbeta med 
maten inom äldreomsorgen. 
Det som ska göras är bland 
annat att utbilda personal 
och fortsätta utreda hur och 
var maten till äldreboendena 
och de äldre som behöver 
hjälp med matlagning i 
hemmet ska lagas. 

Det är viktigt att fokusera 
på det som serveras resten 

av dygnet, alltså förutom 
huvudmålet, och även vid 
vilka tider det serveras. Nyt-
tiga mellanmål med lagom 
lång tid emellan är viktiga 
för hälsan och välbefi nnan-
det och här fi nns mycket 
som kan göras bättre. Det 
är personalen på boendet 
som ansvarar för frukost, 
mellanmål och kvällsmat 
och de behöver utbildning 
för detta.

Den mat som nu levere-
ras i kalla matlådor till äldre 
personer har blivit en val-
fråga i Ale. Däremot så har 
inget parti lagt något förslag 
i tid för att det ska kunna tas 
med i utredningen. Det är 
färre än 100 personer i Ale 
som får sådana matleveran-
ser och en del av dem har 
inga andra insatser från äld-
reomsorgen. Andra har även 
hemtjänst eller hemsjukvård. 
Enligt utredningen har 40 
personer både matleverans, 
hemtjänst och hemsjukvård. 

I utredningen fi nns 
resultat av en enkät om hur 
man vill ha hjälp med sin 
mathållning i hemmet. Den 
största gruppen av dem 
som svarat vill ha matlådor 
ungefär som idag och många 
vill laga mat själva med stöd 
av hemtjänsten eller att per-
sonal lagar mat i hemmet. 

Min privata refl ektion är att 
om hemtjänstpersonal ska 
laga mat så förutsätter det 
troligtvis att den äldre har 
besök av hemtjänsten fl era 
gånger per dag. Frågan är då 
vad som ska hända med dem 
som behöver hjälp med ma-
ten men inte har hemtjänst 
så ofta. Ska de hänvisas till 
butikernas färdigmat eller 
ska kommunen tillhandahål-
la mat från en restaurang, 
från ett äldreboende med 
tillagningskök eller som nu 
med kylda matlådor? 

Jag går till val på att äldre 
ska få god och näringsriktig 
mat framställd av råvaror 
som är producerade på ett 
sätt som är lagligt i Sverige. 
Måltiderna ska fördelas över 
dygnet på ett hälsosamt sätt. 
För mig är det helt OK att 
vissa äldre får restaurangmat 
genom kommunens försorg 
och andra får hjälp av hem-
tjänstpersonal med matlag-
ningen under förutsättning 
att det är praktiskt möjligt 
och går att genomföra på 
ett sätt som är ekonomiskt 
försvarbart för kommunen.

Boel Holgersson (C)
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Aledemokraterna lämnade Utbildningsnämnden

Maten är viktig hela livet


