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I såväl Norge som Dan-
mark har man avreglerat 
tidigare monopol för lä-

kemedelsförsäljning. Detta 
har i Norges fall visserli-
gen lett till att det öppnat 
något fler apotek men dessa 
har öppnats i städer där till-
gängligheten redan var stor, 
men knappast i glesbygden. 
Man har inte heller kunnat 
se att det lett till billigare 
mediciner för medborgarna, 
tvärtom. I Norge steg pri-
serna på läkemedel kraftigt 
under flera år efter avreg-
leringen och apoteken fyll-
des av skönhetsmedel, vilket 
var det som gav högsta vin-
ster medan de däremot inte 

sålde alla de receptbelag-
da läkemedel som man var 
van vid. I Norge är även de 
tre största apotekskedjorna 
misstänkta för att ha haft en 
priskartell för att hålla pri-
serna uppe.

I Danmark fick man pro-
blem, när man avreglerade, 
med att läkemedel inte kyl-
förvarades i lager eller såldes 
trots utgånget datum. 

I en nyligen publicerad 
OECD-rapport som under-
söker läkemedelskostnader 
mellan olika länder konsta-
terar man att i jämförelse 
med de flesta länder i Europa 
får läkemedelsföretagen bra 
betalt för sina produkter i 

Sverige. Samtidigt är priset 
till konsumenterna bland de 
lägre. Samhällets kostnader 
för läkemedel har ökat kraf-
tigt och fortsätter att öka. Vi 
vill inte ytterligare öka denna 
kostnadsökning genom att 
driva igenom privatiseringar 
och avregleringar som riske-
rar att leda i helt fel riktning. 
Vi har också lärt av tidigare 
avregleringar av till exempel 
elmarknaden där vi utlovades 
lägre elpriser med privatise-
ringar och avregleringar som 
istället innebar en ökning 
med 80 procent sedan 1995 . 

Den modell som finns i 
Sverige med apoteksombud 
i glesbygd, där försäljning 

av vissa receptfria läkemedel 
och förmedling av recept 
och receptbelagda läkemedel 
finns, förekommer inte utan-
för Norden. Apoteket har en 
av världens lägsta marginaler 
på receptbelagda läkemedel, 
cirka 17 procent. Monopo-
let gynnar priskonkurrens 
tack vare att Apoteket alltid 
tillhandahåller det billigaste 
utbytbara läkemedlet över 
hela landet. 

Nej detta är bara samma 
gamla avreglerings hets från 
högern som kommer att leda 
till högre priser och sämre 
service till folket. 

Johnny Sundling
 Vänsterpartiet Ale

Apoteket: en kommunistisk konspiration 
eller helt enkelt ett bättre sätt?

Jag har tidigare i en in-
sändare berört min bror 
Bengt Larssons död, 

och allt tråkigt som strax 
därefter hände med inbrott 
och stölder i hans hem och 
fritidshus i Osbacken respek-
tive Kilanda.

För många i Nol-Alafors 
var Bengt känd för den som 
bodde i Osbacken och hade 
en tomt full med skräp, bilar 
och annat i en enda stor 
oreda. Under de få besök jag 
tidigare gjorde i Nol, fick jag 
ofta höra att ”det ser förfär-
ligt ut hos Bengt, och har du 
själv sett hur det står till?” 

Med facit i hand är det 
kanske inte så konstigt att 
det såg ut som det gjorde på 
Bengts tomt och jag skall här 
lämna en redogörelse.

En beslutsfattande chef 
inom den kommunala Tek-
niska förvaltningen bestämde 
att fr o m den 31 augusti 
1998 skulle all hämtning 
av hushållssopor hos Bengt 
avslutas. Bengt hade ingen 
kommunal sophämtning från 
detta datum och fram till sin 
död i februari 2008, alltså i 
närmare nio och ett halvt år! 

Att jag fick reda på den 
inställda sophämtningen, 
kom sig av att det inte fanns 
någon soptunna på tomten 
och jag vände mig till kom-
munkontorets avdelning för 
sophantering med frågan 
hur det kunde komma sig. 
Svaret jag fick var minst sagt 
förbluffande. Man talade 
om att beslut fattats att från 

nämnda datum ställa in 
sophämtningen hos Bengt. 
Jag frågade om orsak, vilket 
borde finnas i något besluts-
underlag för detta beslut. 
Svaret blev att det fanns 
endast ”ett muntligt beslut 
av chefen från 1998 om detta 
och en anteckning om beslu-
tet i marginalen”. 

Dessutom fick jag veta att 
jag ”kanske borde ligga lite lågt 
i mina undersökningar i ären-
det”. Som orsak för beslutet 
fick jag veta att ”fastigheten 
var obebodd”! 

Denna uppgift faller på 
sin egen orimlighet. Bengt 
bodde i sin fastighet från till-
trädet 1995 fram till sin död 
och detta är bekant för de 
flesta. Förbrukningsavgifter 
för el och vatten har betalats 
under hela tiden och visuellt 
kan man från kommunhuset 
förvissa sig genom att från 
något fönster där konstatera 
faktum. 

Senare har som orsak till 
den inställda sophämtningen 
angivits en tredje moti-
vering, nämligen  den att 
”Bengt hade ju aldrig några 
sopor”! Om Bengt aldrig 
hade några sopor, vilket 
motbevisas av allt skräp i och 
runt hans fastigheter, så har 
kommunen ändå skyldighe-
ter och man skulle ha erbju-
dit alternativ. Hushållssopor 
har ju alla hushåll i Sverige.

Jag började nu på allvar 
bli intresserad av varför jag 
”kanske borde ligga lite lågt i 
mina undersökningar i ären-
det”, och min förvåning över 

detta förslag gjorde att jag 
enligt personuppgiftslagen 
begärde att få ut allt material 
i ärendet. Nuvarande tek-
niske chefen Nils Birgander 
uppdrog omedelbart åt 
någon att söka material, men 
efter en dags letande fick 
jag telefonbeskedet att inget 
material i ärendet fanns hos 
Tekniska förvaltningen.

Miljö- och Byggförvalt-
ningen har bevisligen haft 
kännedom om att fastigheten 
var bebodd.Personal har 
flera gånger inspekterat 
Bengts fastighet, och beslu-
tat om vitesföreläggande i 
händelse tomten inte städats 
upp. Denna förvaltning 
har producerat kilovis med 
papper i form av sammanträ-
desprotokoll rörande Bengt 
och det verkar närmast som 
om man här enbart varit 
till för att handlägga ären-
den rörande Bengt. Man 
har gång efter annan gjort 
anmälan hos Tingsrätten i 
Vänersborg och Alingsås, 
och även Kammarrätten i 
Göteborg med sina krav om 
bötesbelopp.

Bengt har vad jag kan se 
av de handlingar rörande 
honom som överlämnats till 
mig betalat över 100 000 kr i 
böter för sin försummelse av 
tomten.

Det råder uppenbarligen 
vattentäta skott mellan olika 
avdelningar i Ale kommun 
eller vad skall man tro? 

Orsaken till att Tekniska 
förvaltningen påstår att inga 

dokument om den inställda 
avfallshanteringen finns att 
tillgå, måste enligt vad jag 
förstår bero på följande:

1: Antingen finns det helt 
enkelt inte, utan beslutet är 
muntligt, helt i strid med vad 
kommunallagen föreskriver.

2: Dokumenten finns men 
man vill inte lämna ut kopior 
av dem, helt i strid med per-
sonuppgiftslagen.

3: Det råder total oreda 
i kommunens arkiv, också 
detta helt i strid med kom-
munallagens föreskrifter om 
arkivering. 

Det är för mig fullkomligt 
obegripligt att en kommu-
nal tjänsteman bara kunnat 
besluta om att avsluta sop-
hämtningen hos Bengt och 
låta detta pågå i närmare 
tio års tid. Rimligtvis borde 
det ju med sunt förnuft stå 
klart vilka följderna skulle 
bli. Vederbörande kunde ju 
enkelt ha insett, eftersom 
denne någon gång under 
de närmare tio åren som 
förflöt, passerat vägen förbi 
avtaget till Bengts fastighet. 
Det hade även från något 
av kommunhusets fönster 
klart kunnat konstateras vid 
en blick söderut, vad som 
höll på att hända. Istället 
blev det Miljö- och byggför-
valtningen som fick överta 
ansvaret genom inspektioner 
och bötesföreläggande.

Nu har med hjälp av duktiga 
personer som naturligtvis 
skall ha lön för mödan, 

städning av Bengts fastighet 
gjorts. Alla bilar har forslats 
bort, liksom hushållssopor, 
till stor del samlade under 
9,5 års tid och sammanlagt 
vägande över 40 ton. Till 
stor del har jag även haft 
hjälp av att många personer 
nattetid olovandes berett sig 
tillträde till fastigheter och 
tomt, stulit, slagit sönder och 
härjat. Detta fortgår varje 
natt, då det ju handlar om 
missbrukande, ljusskygga 
personer i kommunen. Polis-
anmälningar – ja, men vad 
tjänar det till? Jag har gjort 
fem sådana – till poliskonto-
ret i Kortedala. När patrul-
len från Göteborg kommer 
nattetid är den alltid som 
nummer två – när förövarna 
hunnit komma undan.

Det skall sägas att jag även 
mött både stor hjälp, vän-
lighet och förståelse från 
människor i kommunen 
som bland annat kommit till 
fastigheten och erbjudit sin 
hjälp. Det är glädjande att 
även sådana bor i kommunen 
även om jag mest sett prov 
på motsatsen.

Den kostnad jag kommer 
att få när allt arbete är 
avslutat med städning och 
bortforsling, kommer att 
lyda på över 150 000 kronor. 
Här skall för säkerhets skull 
nämnas att ersättningen som 
betalas ut för utfört arbete 
är inklusive skatt och sociala 
avgifter. Detta är pengar som 
till största delen är orsakade 
av att kommunen själv-

svåldigt, egenmäktigt och 
fullkomligt lagstridigt munt-
ligen beslutat om inställd 
sophämtning. 

Jag har till kommundi-
rektören skrivit två mail om 
hur jag ser på Ale kommuns 
agerande och frågat om han 
instämmer, men jag tänkte 
aldrig på att en kommun-
direktör förmodligen är en 
mycket strängt upptagen 
man och kanske också så 
högt uppsatt att han möjli-
gen inte har vetskap om en 
dators användning. I vissa 
befattningar överlåter man ju 
datorhanteringen till under-
ställda medarbetare och man 
kan ju kanske inte begära att 
en kommundirektör skall 
sänka sig att lyssna på triviala 
klagomål?  Hur som helst, 
så har han inte med ett enda 
ord lämnat respons på mitt 
mail till honom.

Jag hoppas vidare att 
jag med denna insändare 
kunnat redovisa orsaken till 
varför Bengts fastighet såg 
ut som den gjorde, och att 
jag i någon mån bidragit 
till upprättelse för Bengt 
när det gäller de omdömen 
som genom åren fällts om 
honom. 

Största ansvaret för att 
Bengts fastighet såg ut som 
den gjorde, vilar enligt mitt 
förmenande på den tjänste-
man i Ale kommun som står 
för beslutet om inställd sop-
hämtning.

Jan-Olof Larsson
Karlskoga

Så här kan det gå till i Ale kommun!

Sammankomsten i Nö-
dinge den 1 maj retade 
upp Jan Skog och när 

det dessutom skrivs om det i 
Alekuriren så retar det gall-
feber på Skog. Att en helsi-
da tillägnades en trio unga 
moderater i Ale det nämnde 
inte Skog. I sammanhang-
et ska nämnas att jag tycker 
det är jättekul med den trion 
och önskar dem lycka till. 
Det har varit en artikelserie 
i Alekuriren om yngre män-
niskor i politiken och jag 
tycker att Jan Skog samman-
fattade problemet. I sin in-
sändare fanns det personan-
grepp i så gott som varannan 
mening. Detta måste man 
försöka hålla sig ifrån. Det 
brukar ofta vara ett tecken 
på att argumenten tryter och 
detta är ett av de stora pro-
blemen för politiker och så 
uppfattas det bland väljare.

Jag är ingen fd sosse Jan. 
Jag är sosse. Jag hoppade av 
mina politiska uppdrag för 
jag såg inte att min verk-
lighetsbild fick genomslag. 
Någon come-back är det 
inte frågan om. Däremot är 
det oerhört tacksamt att det 
finns en borgar-regering som 
ideligen skjuter utanför. Det 
är klart att vän av rättvisa 
reagerar och då är 1 maj ett 
bra forum eller en insändare 
i kuriren.

Nu är det viktigt att hålla 
borgarna borta från rodret i 
Ale och att finslipa den poli-
tik som bedrivs från majori-
teten. 

För övrigt så var vädret 
riktigt eländigt när detta 
skrevs…kallt o rått.

Tyrone Hansson
IF Metall

Skum Skog
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