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Måndag 4 november 2013

Insändare ”

LÄRARTÄTHETEN

Skriv till Insändarsidan, men skriv kort och enkelt!
Skicka helst texten via e-post.
Adressen är debatt@sla.se för e-post och Skaraborgs
Allehanda, Box 407, 541 28 Skövde för vanlig post.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer.
Tidningen måste veta vem som har skrivit även om ni

Om samma antal personal
ska göra ﬂer arbetsuppgifter
ﬁnns det någonstans en smärtgräns
när tiden inte räcker till.

undertecknar med signatur. Självklart lämnas inte författarens namn ut om så inte önskas, denna uppgift är skyddad
av Tryckfrihetsförordningen.
Insändare utan avsändare eller enbart med e-postadress
blir inte publicerade. Inte heller insändare som skickas
under falskt namn eller som innehåller grova personangrepp.

S-gruppen i Skövdes skolnämnd

BESVIKEN.

MEDALJ.

Efter nästan 40 år på Volvo

Allting
går igen

T

änkte skriva om
hur man kan bli
behandlad på ett
stort företag.
Jag började
på Volvo i Skövde den
15 september 1975. Hade
väl inte tänkt att stanna där
i nästan 40 år, men det var
ju en trygg arbetsplats,
i varje fall då. När ﬂytten
gick från Västra till Östra
var jag med. Allt pekade
uppåt för produktionen och
det var ju positivt för oss på
jobbet. Jag arbetade på
olika avdelningar, men
efter en tid kom jag till en
avdelning där jag stannade
i många år.
Men efter att jag blev
kränkt av ”arbetskamrater”
och arbetsledare, som inte
kunde hantera situationen
som uppstod, kände jag att
jag ville byta avdelning. Nu

Insändarskribenten är besviken på hur han behandlats av
Volvo Personvagnar. (Bilden är en arkivbild och personerna
som syns på den har inget med insändaren att göra.)
FOTO: ROLAND SVENSSON/ARKIV

kom jag till en avdelning
med arbete och arbetsledning som jag trivdes mycket
bra med. Men tyvärr

SKJUTNINGAR I VÄTTERN.

ändrades rutiner och arbetstider där och med hjälp av
ledningen där ﬁck jag litet
andra arbetsuppgifter.

Då det efter en tid kom
en förfrågan om jag mot
ett avgångsvederlag
kunde tänka mig att sluta
vid företaget tackade jag
ja. Hade inte tänkt att
jobba tills jag blir 65–67 år.
Då jag bara är 59 år så
kanske det är litet tidigt
men jag vill njuta av livet
medan jag känner mig
pigg och frisk.
Nu är det så att om man
slutar vid företaget får man
välja en avskedsgåva om
man jobbat en längre tid
där.
Ok, tänkte jag, en kamera
vore ju inte så dumt. Jag
gillar ju att fotografera.
Hade tänkt ut vilken jag
ville ha.
Då får jag höra av min
arbetsledare att något tack
och avskedspresent blir det
inte tal om. Jag är ju bara

59 år och då har Volvo som
policy att inte ge något
sådant.
Så är det så att om man
inte är 60 år är man inte
värd något? Har man varit
på samma företag är man
inte värd att bli avtackad.
Jag undrar då, om jag varit
en tjänsteman eller chef
i företaget hade det varit
likadant?
Är ju bara en vanlig
arbetare.
Jag är mycket besviken
när man blir behandlad på
detta sätt. Har ju ändå varit
där under så lång tid.
Nu ska ingen skugga falla
på den arbetsledning och
kamrater som jag jobbade
med under slutet av min
anställning. De var
verkligen arbetskamrater
i dess rätta mening.

Arne Johansson

SKOLPOLITIK.

Äntligen! Eller? Komiskt förutsägbart
TROVÄRDIGT. Insändaren
i SLA den 11/10 från Bengt
Eriksson och Jan Johansson
tar upp precis de rätta
(sanna) argumenten mot
ökad övningsverksamhet
i Vättern. De är tämligen
trovärdiga och sanningsenliga och skulle kunna få
även mig att skriva under
protestlistor mot ökade
skjutningar. Men självklart
måste diskussionen även
gälla vilket försvar Sverige
skall ha och vad som då
krävs för detta.
Men så kommer insändaren från LRF 25/10 där man
för det första svär sig fria
från all tillförsel av
föroreningar och för det
andra pekar ut försvaret
som stor skuld till Vättervattnets blyhalt. Detta är
fel, förhoppningsvis
beroende på okunskap.
Försvaret har tillfört
stora mängder bly till sjön
(botten), men alla något så
när vetenskapliga undersökningar visar att det som
tillförts vattnet bara är en
bråkdel av det som kan
mätas.
Totalmängd uppmätt bly
är 0,1 ug/liter vatten (i sig

ett mycket lågt värde)
varav försvaret står för
någon procent.
Har nyligen läst rapport
56 från Vättervårdsförbundet, samt rapport
miljömedicinsk bedömning
av bly i Vättern (Gerd
Sällsten) plus även en
rapport från FOI (FOI-R0304-SE) avseende
överföring av TNT till
bottensediment och vatten
(på grund av ammunitionsdumpning) och de var alla
positiva för oss som gillar
ren miljö.
Om man däremot söker
(internet) efter kemikalier
(gifter) i lantbruket så ﬁnns
det hur mycket som helst
att läsa. Globalt sett så är
gifter i lantbruk en av de
vanligaste dödsorsakerna
för människor.
Men med tanke på LRF:s
insändare så är väl deras
lantbruk giftfritt (nästan
ekologiskt) och tillför inget
vare sig till luft eller
vatten. Är nu inte lika
benägen att skriva under
protestlistan.

LG Helge

SVAR. Replik till alliansen
i skolnämnden i Skövde,
SLA 24/10.
Svaret från alliansgruppen på vår insändare om
den sjunkande lärartätheten i Skövde är nästan
komiskt förutsägbart. Har
man inga argument
försöker man undvika
diskussionen genom att
hänge sig åt semantiska
spetsfundigheter. Samtidigt är det beklämmande
att ta del av deras närmast
nonchalanta inställning till
frågan. Men det kan ju vara
så att deras minne sviker en
smula och då ska vi hjälpa
till att friska upp det.
I februari antog nämnden
verksamhetsberättelsen för
2012 och under rubriken
Framtida utveckling står
följande citat att ﬁnna:
”Lärartätheten har under
de senaste åren sjunkit
i Skövde kommun i
jämförelse med andra
kommuner”. ”Det ﬁnns
ingen klart uttalad forskning som visar samband
mellan personaltäthet och
måluppfyllelse men rent
erfarenhetsmässigt kan det
konstateras att om samma

antal personal ska göra ﬂer
arbetsuppgifter ﬁnns det
någonstans en smärtgräns
när tiden inte räcker till”.
Vår bestämda uppfattning är att Skövdes skolor
är farligt nära och i vissa fall
till och med under denna
smärtgräns.
Vår inställning och
viljeinriktning är mycket
tydlig. Alla elever i Skövdes
skolor ska ges möjlighet att
bli sedda och bekräftade och
lärarna måste få ha rimliga
arbetsvillkor, något vi
Socialdemokrater också

prioriterat i våra budgetförslag. Alliansen i Skövdes
skolnämnd delar inte våra
ambitioner och frågan bör
ställas om man då besitter
den kraft och ansvarsförmåga som krävs för att Skövdes
skolor skall utvecklas i
enlighet med den vision som
vi gemensamt antagit.
Svaret på den frågan lämnar
vi åt läsaren att bedöma.

S-gruppen i Skövdes
skolnämnd
Johan Ask, Ingela Johansson,
Kenneth Eriksson, Camilla
Meyner, Stefan Larsson

SKÖVDE. Läste häromdagen att moderaten Anders
G Johansson, som förutom
att han är moderat politiker
i Skövde, också är en
framträdande sådan. Han
lade fram ett förslag om att
införa medaljer till
framträdande person
i kommunen, exempelvis
de som efter lång och
trogen tjänst gjort sig
förtjänta av det. En del lär
sig aldrig. En gång i tiden
fanns det en afﬁsch som sa:
Gärna en medalj men först
högre pension.
Så som vi tjatat om att vi
skall få pensioner som är
rättvisa. Men det enda
som händer är att moderaterna föreslår att ge dem
som har slitit ett helt liv en
medalj.
Trots att det gått över
40 år så har en del moderata politiker inte fattat vad
det rör sig om. Detta gäller
fortfarande: ”Gärna en
medalj, men först en rättvis
pension.”
När denne tuffe moderat
och hans partikamrater har
förstått att vi pensionärer
menar allvar med våra krav
på rättvisa, så är ni
välkomna med en eller
annan medalj.
Läste för övrigt i SLA att
Brännberg föreslog en
lämplig arbetsuppgift till
ett av våra tre kommunalråd. Bra förslag, men glöm
inte att näringslivet har två
parter, företagsledning och
anställda.
Bernt Hagberg
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