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Barn- och ungdoms-
nämnden dras med eko-
nomiska bekymmer, det 
är vi överens om, att om-
organisationer eller ned-
skärningar måste göras, 
det är vi också överens 
om. De pengar som finns 
måste rättvisst fördelas 
över kommunen det är vi 
”kanske inte” överens om. 
Att behålla ineffektiv verk-
samhet i för små utrym-
men med för små barn-
grupper är inte försvar-
bart. 

De ekonomiska bekym-
ren beror på olika fakto-
rer. Minskat antal barn är 
en faktor. Det är 360 färre 
skolbarn just nu, där fri-
skolan har en del i detta. 
Den dränerar vår ”vanli-
ga skola”, det tål att sägas. 
Det finns 200 flera försko-
lebarn vilket leder till att 
resurserna är ojämnt för-
delade i kommunen. Ett 
underskott sen tidigare är 
en annan faktor och där 
till finns det många fler 
orsaker. 

Ingen tycker att för-
sämringar är bra, för stora 
barngrupper eller försäm-
rad lokalvård. Vi vill na-
turligtvis att barnen skall 
få en bra kost. Och jag vill 
påstå att det till stor del är 
en bra kost i Ales skolor. 

Man kan inte slå sig för 
bröstet och säga att allt 
alltid är bra, det går att 

göra saker bättre och det 
jobbas på det inom för-
valtningen. Barn- och 
ungdomsnämnden skall 
komma med en lägesrap-
port och redogöra vad som 
görs, till kommunstyrelsen 
varje månad.

Från oppositionen vill 
man inte göra de ändring-
arna i verksamheter som 
är föreslagna, man tycker 
att de omorganisationerna 
inte är bra. Man vill ge di-
rektiv genom fullmäktige 
till Barn- och ungdoms-
nämnden som skall in-
komma med andra förslag 
till besparingar. 

Undra vilka andra be-
sparingar som menas, för 
att klara av de ekonomis-
ka ramar måste ändringar 
ske, kan ni försvara dessa 
inför era väljare? Hur 
skulle era omorganisatio-
ner se ut? Har ni kanske 
en extra pengasäck som 
ni gömmer? Det har inte 
framkommit i något pro-
tokoll från Barn- och ung-
domsnämnden eller KS att 
ni har andra lösningar.

Ingmarie Torstensson, 
gruppledare för v

Anne-Jeanette Ferm,  
ledamot i BoU för v

Lisa Forsberg,  
ledamot i BoU för v

Gryning Vård AB är landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat 
vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. Gryning driver både behandlingshem, 
familjehem och öppenvårdsverksamheter och har cirka 35 verksamheter belägna inom Västra Götalands 
län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Vi söker 

Familjer i Göteborg och Borås med omnejd!
Vi arbetar med ett strukturerat behandlingsprogram kallat MTFC (Multidimensional Foster Care) 
för ungdomar 13-18 år. I behandlingen ingår att ungdomen under en period på 8-12 månader bor i 
fosterhem. Ungdomarna är i riskzonen och tränas framförallt i positiva beteendeförändringar. 

Vi söker Er som vill ta ett uppdrag som fosterhem. Ni kommer att ingå i ett behandlingsteam och 
får en 2-dagars grundutbildning samt kontinuerlig handledning en gång per vecka. Det krävs att en 
vuxen är hemma på heltid. Heltidsersättning utgår.

Är Du och din familj intresserade av att prova detta arbetssätt? Kontakta Lena Wiklund 0705-14 55 
05, eller maila till lena.wiklund@gryning.se

Hemtjänsten har de 
senaste åren kon-
centrerats till de 

allra mest  behövande. An-
talet personer som får hem-
tjänst är i dag bara en liten 
del av antalet för tjugo år 
sedan. Med förbättrad hälsa 
har antalet hjälpbehövan-
de minskat men minskning-
en av hemtjänsten är - av allt 
att döma - större än vad som 
motsvaras av den förbättra-
de hälsan.

Risken är stor att nedskär-
ningarna i hemtjänsten sliter 
på både de äldre själva och 
deras anhöriga och leder till 
större behov och kostnader 
- på sikt - än vad som annars 
skulle bli fallet.

I Danmark till exempel får 
var fjärde person över 65 år 
hemtjänst medan det i Sveri-
ge bara är var tolfte.

Folkpartiet vill att alla 
som är 80 år och äldre - om 
de så önskar -  utan bistånds-
prövning ( läs krångel ) - 
ska ha rätt till fyra timmars 
hemtjänst i månaden mot en 
avgift  motsvarande en tred-
jedel av kostnaden.

En sådan insats skulle 
innebära en rad fördelar. 
Med viss hjälp kan krafter-
na bevaras längre och beho-
vet av ytterligare hjälp för-
hoppningsvis skjutas upp. 
För många kan hemtjänst 
även i liten 
omfattning 
bidra till 
att bryta 
isolering-
en och 
motverka 
ohälsa.

Folk-
partiet lämnade i novem-
ber 2005 in en motion om 
detta men på senaste Kom-
munfullmäktigesammanträ-
det avslog Socialdemokrater-
na, Vänsterpartiet och Mil-
jöpartiet motionen. Övriga 
sex partier röstade vid vote-
ringen för bifall till motio-
nen och därmed en klar för-
bättring för våra äldre invå-
nare.

Ofta verkar det som om 
Ale kommun försöker ”bita 
sig i svansen” med sitt kort-
siktiga tänkande!

Motionen avslogs med 

hänvisning till att motionen 
delvis (?) är genomförd samt 
att det inte finns ekonomiska 
förutsättningar att genomfö-
ra den. Är det bara jag som 
inte får det att gå ihop?

Vad för åtgärder är då vid-
tagna? Fix-
artjäns-
ter nämns. 
Inte riktigt 
samma sak! 
Vård och 
omsorgs-
nämnden 
tog i no-

vember 2006 ett beslut om 
förenklad biståndsbedöm-
ning för hemservice för alla 
över 80 år ( dock ej personlig 
omvårdnad ) och därmed är 
motionen delvis genomförd. 

Jag ifrågasätter starkt 
kommunens ekonomiska be-
räkningar. Man har kommit 
fram till att det skulle kosta 
ca 1 - 1,5 miljoner. Jag däre-
mot är övertygad om att vi 
istället skulle spara pengar 
genom att skjuta upp de rik-
tigt stora vårdbehoven. Det 
är bekant att i de kommu-
ner som man genomfört 

Folkpartiets förslag har det 
inte kostat speciellt mycket. 
Varför ska Ale vara så annor-
lunda och så bakåtsträvande? 

För några år sedan lade 
Folkpartiet ett förslag om 
Klassmorfar i skolan. Den 
motionen avslogs  med mo-
tiveringen att det skulle 
kosta 15 miljoner! Idag har 
vi en massa ”Klassmorfäder” 
i skolan. Några 15 miljoner 
kostar de inte. 

Tur att den borgerliga re-
geringen nu tar krafttag för 
att förbättra situationen för 
våra äldre efter de socialde-
mokratiska regeringarnas 
bortprioriteringar av äldre 
människor.

Folkpartiet kommer med 
idéerna och kommunen 
”lånar” dem! Håll tillgodo!

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

(V)arför  (s)å  kra(mp)aktigt krångligt?

>> I Danmark till exempel 
får var fjärde person över 
65 år hemtjänst medan 
det i Sverige bara är var 

tolfte. <<

Vi inbjuder Centern i Lilla Edet

 CENTERN I ALE INBJUDER 
Åstadkommare till framgången i 2006 års val 

till Centerfest fredagen den 23 feb. 
kl. 18.30 i Skepplanda bygdegård

MINGEL
PROGRAM:

Paula Karlsson från Ale, Daniel Peres 
från Kuba spelar och sjunger.

Riksdagsledamot
Maria Kornevik Jakobsson talar 

och går på glas
Stig Sandberg från Nossebro ordnar så 

att dansen blir i rätt takt. Buffé samman-
ställd av Grunne-Gumman. Lotteri          

Anmälan senast den 18 feb. 
till Sture Carlsson 0303-74 09 78

Bengt Englund 0303-33 74 01

Gratis entré
Välkomna!

BOKA DEN 12 MARS FÖR CENTERNS ÅRSMÖTE I STARRKÄRRS BYGDEGÅRD

Friskis&Svettis 
Ale

ÅRSMÖTE
7 mars kl 18.30 

på Göteborgsvägen 94 
i Älvängen 1 trappa upp.

(i samma hus som Alekuriren) 

Alla medlemmar är 
välkomna att delta på 

mötet!

Du hittar all information på

www.friskissvettis.se/ale

En omorganisation krävs i 
Barn- och ungdomsnämnden
– Eller har alliansen andra lösningar?

 Laga middag 
ikväll?

Låna en kokbok på biblioteket


