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Lagen om bostadsanpassningsbidrag

"Sälj bandyhuset och ge fotbollen i Ale 
en välförtjänt ansiktslyftning"
Ja, det är ju med blan-

dade känslor som man 
läst Alekuriren de se-

naste veckorna. Ena veckan 
om det fantastiska med att 
få en inomhushall för bandy 
(framtidssport?), och den 
andra veckan om vem som 
i själva verket bekostat det 
hela.När jag först läste om 
bandyhallen så kunde jag 
bara konstatera att det var 
”klockrent”. Jag impone-
rades av arbetsviljan bland 
medlemmarna, och konsta-
terade samtidigt att detta 
förmodligen är det bästa 
sättet och förmodligen det 
enda sättet för att få bandyn 
att överleva som sport. Jag 
konstaterar också likheten 
med fotbollen, där motsva-
righeten heter ”konstgräs” 
för att överleva. När jag var 

som mest överväldigad kon-
staterade jag också att jag 
förmodligen under vintern 
kommer att gå på bandy 
för andra gången i mitt liv! 
Kanske derbyt på annanda-
gen, med ”pluntan” i fickan? 
Skall bli trevligt.

Pulsen upp i 220
Sedan börjar ”garnnysta-
net” att rulla. Det finns inga 
sponsorer för de 4 miljoner-
na? Kommunen måste köpa 
”bandyhuset” för att rädda 
sitt skinn!? När man sedan 
får läsa att det är kommu-
nens bästa affär på länge, 
ja, då åker ju pulsen upp i 
220 i ett ryck. Ilskan stegras 
och en bandymatch i vinter 
känns fruktansvärt avläg-
sen. Jag är ägare till ett ban-
dyhus! 

Det känns ju inte rik-
tigt rättvist mot kommunens 
alla fotbollslag, som år efter 
år kämpar för att vända på 
varje krona minst två gånger. 
Samtidigt lämnas alla fot-
bollsföreningar helt ensam-
ma för att försöka utveck-
la fotbollen i Ale kommun, 
var förening på sitt håll. 
Att konstgräset är ett måste 
för att utveckla fotbollen 
och för att behålla spelar-
na på ”rätt sida älven” be-
höver man ju inte vara ett 
geni för att räkna ut. I an-
slutning till fotbollens nya 
framtidssatsning, ”Spelarlyf-
tet”, så kunde man i Alekuri-
ren läsa om Göteborgs Fot-
bollförbunds representanters 
utlåtande om fotbollen i 
Ale kommun. Ale kommun 
ligger långt efter utveck-

lingsmässigt. Dock hävdade 
man sig spelmässigt i Spelar-
lyftet, vilket tyder på att det 
finns otroligt duktiga spela-
re och ledare i Ale kommun.
Göteborgs Kommun avsat-
te 100 miljoner för att se till 
så att det blev konstgräspla-
ner runt om i hela Göte-
borg. Och för någon vecka 
sedan så invigdes en helt ny 
plastgräsplan på Ytterns IP i 
Ytterby. Hur många kronor 
har Ale kommun satsat eller 
avsatt för ”den största idrot-
tens” fortsatta utveckling i 
kommunen?

Sälj Bandyhuset!
När man nu också får läsa 
om förfaringssättet kring 
”bandyhusaffären” så finns 
det bara en väg för kommu-
nens politiker att rädda sitt 

anseende: Sälj bandyhuset! 
Det är först då som det blir 
en bra affär. 

4-5 fotbollsplaner
Hitta köparen som är villig 
att lägga de 35 miljoner som 
stället uppenbarligen är värt. 
Betala av skulden och frigör 
20 miljoner till att utveck-
la fotbollen i Ale kommun! 
Det skulle förmodligen 
räcka till 4-5 fotbollspla-
ner. Varför inte en i Skepp-
landa, Älvängen, Alafors, 
Nol och kanske t o m Surte-
Bohus. Eller vill politikerna 
i Ale att fotbollsföreningarna 
i kommunen skall presentera 
”luftslott” för att få till stånd 
konstgräsplaner? 

Ale Kommun är mest 
känd för att den är så okänd, 
för att citera en tidigare in-

sändare. Att Ale kommun 
kommer att bli känt, råder 
det inga tvivel om. Det finns 
dock två sätt att bli det på. 
Det ena är på det sätt som 
man blivit lurad på i ”bandy-
husaffären”, och på det sätt 
som man blev innehavare till 
ett bandyhus. Det andra är 
på det sätt som ”den smarta 
kommunen” vände denna 
försmädliga affär till något 
positivt, genom att sälja 
och bygga konstgräsplaner. 
Vilken väg väljer ni?

Lasse Albinsson
Fotbollsälskare i Alafors,

En del av Ale kommun

Med anledning av in-
sändaren ”Fången 
i sitt eget hus” vill 

jag göra några förtydligan-

de angående vem som får 
bidrag och hur ett ärende 
hanteras av Miljö och Bygg-
nadsnämnden efter inkom-

men ansökan. 
Lagen har till ändamål att 

genom bidrag till anpassning 
av bostäder i syfte att ge per-

soner med funktionshinder 
möjlighet till ett självständigt 
liv i eget boende. Kommuner-
na svarar för att bidrag lämnas 
till anpassning och återställ-
ning av bostäder enligt be-
stämmelserna i lagen.

Djupare utredning
När en ansökan når Miljö 

och Byggnadsnämnden di-
arieförs denna och ärende 
läggs upp i systemet. Till varje 
ansökan ska ett intyg från en 
arbetsterapeut eller sakkun-
nig lämnas. När intyg inkom-
mit är det dags för en prelimi-
när bedömning. Sedan startar 
en djupare utredning beroen-
de på vad ansökan gäller och 
vad som står i intyget. Är det 
mer komplicerade anpass-
ningar bokas ett hembesök 
in tillsammans med en bygg-
nadsinspektör. 

Byggnadsinspektören gör 
en teknisk bedömning för 
att avgöra om huset är lämp-
ligt att anpassa och vilka olika 
lösningar som skulle kunna 
göras. Efter detta tar handläg-
garen kontakt med en even-
tuell entreprenör och offer-

ter beställs. Om offerterna 
bedöms rimliga och inte yt-
terligare utredning krävs be-
ställs arbetet. 

I Ale kommun har hand-
läggaren delegation att 
ta beslut upp till 100 000 
kronor. Överstiger offerter-
na denna summa måste ären-
det tas upp på nästkomman-
de arbetsutskott för politisk 
prövning. På arbetsutskottet, 
som är en gång i månaden, fö-
redrar handläggaren ärendet 
för arbetsutskottet ledamö-
ter som sedan tar ett beslut i 
ärendet.

Varje ärende är unikt 
Under en föredragning går 
handläggaren igenom vad 
man kommit fram till under 
utredningen och offerter-
na presenteras. Miljö och 
Byggnadsnämnden har nor-
malt en handläggningstid på 
cirka 60 dagar. Varje ärende 
är unikt och måste bedömas 
därefter. 

I det ärende som berördes 
i förra veckans nummer av 
Ale Kuriren har kommunens 
handläggare agerat utifrån 

de förutsättningar som fun-
nits i det specifika ärendet. 
Ansökan inkom tillsammans 
med intyg från arbetstera-
peut i mitten av september. 

Ytterligare utredning
Precis som i alla komplicera-
de ärenden gjordes ett hem-
besök och offert beställdes 
in efter det. Det kan i vissa 
fall krävas ett visst förarbe-
te innan man kan sätter in 
en hiss. Det var precis vad 
som hände i detta ärende, då 
grunden som hissen skulle 
stå på inte var tillräckligt 
stabil krävdes det ytterliga-
re utredning innan ärendet 
var klart för en presentation 
i arbetsutskottet. Det är min 
förhoppning att ärendet kan 
behandlas på arbetsutskottet 
i slutet på november. 

Rolf Gustavsson  
Ordförande 

Miljö och Byggnadsnämnden

Lantmännen Maskin söker

MEKANIKER/TEKNIKER till Kungälv
För att möta utvecklingen på marknaden behöver vi nu förstärka personalstyrkan på 
verkstaden i Kungälv med en fältmekaniker inriktad mot lantbruk.

Söker du till oss som mekaniker vill vi att du har relevant fordonsteknisk utbildning. 
Kunskaper och erfarenhet inom området el och hydraulik ser vi som nödvändiga. Även 
du som har lång erfarenhet inom andra områden som fordonsmekaniker är naturligtvis 
välkommen att söka tjänsten.

Lantmännen Maskin erbjuder en kontinuerlig kompetensutveckling. Vi ser gärna både 
kvinnliga och manliga sökande.

Vill du ha ytterligare information om tjänsten, kontakta Erland Olsson, verkmästare, 
0303-63350 eller 070-348 0288. Facklig kontaktperson för IF Metall är Klas-Göran 
Antonsson 0703-78 60 13.

Välkommen med din ansökan till jobb@lantmannenmaskin.se eller till Lantmännen 
Maskin AB, att. Monica Johansson, Box 249, 601 04 Norrköping.

Märk ansökan med ”Mekaniker Kungälv”. 
Sista ansökningsdag 2007-12-21.

Lantmännen
Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. 
Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri 
Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. 
Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 
länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Lantmännen Maskin AB
Maskinbolaget för lantbruksmaskiner ansvarar för hela kedjan från inköp till försäljning 
och har genom sina dotterbolag distributionsansvar för Danmark och Norge. 
Maskinbolaget representerar ett komplett produktsortiment där bl a varumärkena 
Valtra, Fendt och Claas ingår. Antal anställda är 900 och omsättningen beräknas uppgå 
till ca 4 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannenmaskin.com

SÄLJARE MOT FÖRETAG
i regionerna Kungälv, Älvängen, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan.

Sportlife söker nu säljare mot företag med spetskompetens inom träning och friskvård 
eller sjukvård (t ex sjuksköterska). Du är glad, positiv och ansvarskännande. Du tycker 
om utmaningar och har ett bra självförtroende. Du har säljbakgrund och hög social 
kompetens. Körkort och bil krävs.

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av uppsökande verksamhet och bearbetning 
av befi ntligt kundunderlag. 

Skicka din ansökan till Alexandra Ahlstedt via e-post till: 
alexandra.ahlstedt@sportlife.se

Senast 19/12 2007 • Information om Sportlife hittar du på www.sportlife.se

Sportlife bedriver sedan 1997 marknadsledande
träningsanläggningar i Västsverige. Intresset 
för friskvård ökar snabbt från både företag och 
allmänhet, varför verksamheten expanderar kraftigt.


