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Debatt

KLIPPT UR PRESSEN.
SYNEN PÅ OMSORGSYRKEN. För om

SVERIGEDEMOKRATERNAS BILD.

omsorgsyrkena ska fungera måste vi se
på dem på ett annat sätt. Det kan inte
vara sista lösningen, i brist på annat, att
jobba med människor inom vård och
omsorg.

I partiets erbjudande om det nygamla
folkhemmet ligger strävan att ta samhället
tillbaka till något det en gång var, enligt
SD:s världsbild en föreställning om något
enhetligare, renare. Det är inte konservativt. Det är reaktionärt.
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Dan Hovskär (KD)
ordförande i Falköpings
Hyresbostäder AB
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fast att ju högre andel friskolor en
kommun har desto bättre
presterar eleverna. Och det gäller
inte bara elever i friskolor utan
även dem som går i kommunala
skolor!
Det är uppenbarligen så att
konkurrensen stimulerar.
Skolorna anstränger sig för att
hitta nya idéer och pedagogiska
grepp. På en fri marknad måste
man motivera sin existens
oavsett om man är en privat eller
offentlig arbetsgivare. Det gynnar
naturligtvis eleverna och i
förlängningen hela samhället.
Skövde har sex fristående
gymnasieskolor men bara en
grundskola. Anders G Johansson
(M) kunde upplysa Marie Ekman
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Att Skövde inte
lyckats attrahera ﬂera friskoleaktörer att etablera
sig är beklagligt.

om att bara 1,5 procent av
Skövdes grundskoleelever går
i friskola jämfört med riksgenomsnittet 12,6 procent. I kommuner
av Skövdes storlek är andelen
ännu högre.
Att Skövde inte lyckats
attrahera ﬂera friskoleaktörer att
etablera sig är beklagligt. Det är
dessutom lite märkligt. Skövde är
en framsynt expansiv ort med
borgerligt styre som säger sig vara
positiv till och verka för att ﬂer
friskolor ska komma hit. Men det
räcker tydligen inte. Anders G
Johansson och co
får väl lägga
på ett extra
kol.
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Skövde har mycket få friskolor – mycket färre än riksgenomsnittet –
FOTO: SCANPIX
inom grundskoleområdet.
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Att den offentliga sektorn
tvingats ge upp sitt monopol på
välfärdstjänster lämnar inte
Marie Ekman eller stora delar av
hennes parti någon ro. Att
människor, unga som gamla,
numera har möjlighet att välja
förskola, skola, vårdcentral,
äldreomsorg eller personlig
assistans tycks bara vara av ondo.
Hon företräder uppenbarligen
inte den växande skara människor
som uppskattar möjligheterna att
de själva får bestämma vem som
ska svara för deras hälso- och
sjukvård, utbildning, äldreomsorg
eller vad det nu kan vara. Hon företräder knappast heller alla de
lärare, annan skolpersonal,
vårdbiträden, sköterskor,
läkarsekreterare med ﬂera som nu
fått en helt annan arbetsmarknad
och trivs alldeles utmärkt med det.
Senast vid förra veckans
fullmäktigemöte kritiserade och
ifrågasatte Marie Ekman Skövdes
friskolor. Hur många friskolor kan
Skövde ha, undrade hon.
Svaret är enkelt: Skövde borde
ha betydligt ﬂer! Det skulle alla
vinna på.
Marie Ekman är nämligen
i otakt med tiden. Hennes klagan
i fullmäktige hade knappast
hunnit tona bort innan en färsk
rapport om friskolornas betydelse
för elevers resultat nådde
allmänheten. Institutet för
arbetsmarknads- och näringspolitisk utvärdering (IFAU) kunde slå

bostadsbolag. Här ﬁnns
kraftiga begränsningar! Om
Hyresbostäder AB väljer att
sälja fastigheter, vilket skett
under åren, gäller samma
regler som i alla andra aktiebolag. Pengarna av en eventuell
fastighetsförsäljning är ju
bolagets och används lämpligen till att i första hand betala
eventuella lån på den avyttrade
fastigheten. Kvarvarande
eventuell vinst kan – efter att
reavinstskatt betalts – användas till bolagets verksamhet
eller minskning av bolagets
låneskuld i stort.
Som jag ser det är det inte
en genomtänkt eller en nyttig
väg att föra över kapital från
Hyresbostäder AB till kommunen för att minska kommunens
låneskuld. Detta var inget bra
förslag från er moderater.
Håkan Arnesson var också
tveksam om det fanns någon
allmännytta kvar längre, det
kan jag upplysa om att det ﬁnns
i allra högsta grad!
Sammanfattningsvis:
Falköpings kommun har
inte ens under åren då mer än
400 lägenheter stod tomma,
behövt skjuta till några skattepengar för att hjälpa upp
företagets ekonomi. I dagsläget är det i princip bostadsbrist i Falköping, det ﬁnns
ytterst få lediga lägenheter att
få tag i. Men ska vi ha kraft att
fortsätta att bygga nya lägenheter i Falköping, behöver
Hyresbostäder AB ha en stark
och stabil ekonomi för att orka
med det. Det är viktigt att
Falköping växer och utvecklas
som en stark och bra boendekommun!
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FRISKOLOR. Ibland
undrar man vem eller
vilka Marie Ekman
(S) och hennes partikamrater egentligen
företräder.

oderaterna och
Håkan Arnesson
presenterade ett
antal yrkanden
i budgetdebatten
i Falköping. Ett av yrkandena
var: ”Att ge Falköpings Hyresbostäder AB nya ägardirektiv
om att minska ägarandelen av
fastigheter i Falköpings
kommun, för att frigöra kapital
för minskning av kommunens
låneskuld.”
För det första lyser det stor
okunskap att lägga ett sådan här
yrkande. Falköpings Hyresbostäder AB och kommunen är två
skilda juridiska personer med
olika lagstiftningar även om
kommunen är ägare till samtliga
aktier i bolaget. Hyresbostäder
AB är ju ett aktiebolag och vilar
under den nya Allbolagen och
aktiebolagslagen samt den
skattelagstiftning som gäller för
alla företag i Sverige. Det kan
inte jämföras med någon
kommunal nämnd som man
kan plocka pengar fram och
tillbaka från, det är inte juridiskt
genomförbart.
Falköpings kommun har ett
totalt aktiekapital på 4,6
miljoner kronor i Hyresbostäder
AB. Enligt den nya Allbolagen
har kommunen rätt att få
utdelning av bolaget baserat på
det inbetalda aktiekapitalet. Hyresbostäder AB betalar en
avkastning till kommunen på
cirka 1,1 miljoner kronor årligen
till skattebetalarna, vilket väl
måste anses vara en bra ränta!
Men kommunen som
aktieägare kan ju inte ta ut
pengar hur som helst i bolaget.
Aktiebolagslagen reglerar hur
ägare kan ta ut pengar ur ett
bolag via aktieutdelning och
Allbolagen reglerar därutöver
hur mycket som får tas ut i
utdelning från ett offentligt ägt
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Marie Ekman är
i otakt med tiden

Fel att föra över
pengar från
Hyresbostäder

