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Nu börjar kostnader-
na för vårdvalet visa 
sig. Vänsterpartiet 

har förut frågat regionsty-
relsens ordförande Roland 
Andersson om kostnaderna. 
25 miljoner kronor i mark-
nadsföring och information 
visste vi, liksom en handfull 
tjänstemän som arbetat med 
frågan. I övrigt fick vi inga 
svar. Vi fick senare höra på 
Regionstyrelsen att tjänste-
männen bedömde 75 miljo-
ner i ”omställningskostna-
der” för offentliga vårdcen-
traler 2009. 

Men när vi läste majo-
ritetens tilläggsbudget för 
2010 baxnade även vi som 
varit kritiska till vårdvalet. 
Kostnaderna för omställning 
beräknas till 200 miljoner 
för 2010. När de går ut med 
att en halv miljard går till 
vården 2010 innebär det att 
200 miljoner ska användas 
till att säga upp personal och 
göra sig av med lokaler bara 
för att man valt att genom-
föra en privatisering av vård-
centraler. 

Enkel matematik: 25 + 75 
+ 200 = 300 miljoner kronor. 

Västra Götalandsregionen 
satsar årligen 5 miljarder på 
primärvården. Vårdvalet ska 
löpa under 5 år. Det blir 25 
miljarder totalt. Kostnaden 

för att genomföra vårdvalet 
är alltså 1% av totalkostna-
den sett över fem år. 

Men matematik och 
pengar är abstrakt, men det 
går att göra väldigt konkret. 
Det går att räkna ut att 
det motsvarar 60 miljoner 
kronor årligen under fem år. 
Det motsvarar: 

• 60 läkare om året i fem 
år. 

• 150 sjuksköterskor om 
året i fem år. 

Då har vi inte ens försökt 
räkna ut hur mycket av våra 
skattepengar som kommer 
att gå i aktieutdelning till 
riskkapitister från Frankrike 
eller andra bolag. 

Nästa höst är det val. 
Vänsterpartiet vill att skat-
tepengar ska användas till 
personal som har tid med 
patienterna. Inte till att 
säga upp dem. Vi var emot 
införandet av vårdvalet. Vi 
har åtminstone 300 miljoner 
orsaker att vara stolta över 
det. 

Ingmarie Torstensson (V)
Hälso o sjukvårdsnämnd 4

Björn Saletti (V)
Hälso o sjukvårdsnämnd 4

Annette Tärnstedt (V)
Hälso o sjukvårdsutskottet

300 miljoner kunde 
använts bättre Fotboll år en stort 

sport, nästan över-
allt, Även i Ale, det är 

många unga som fått sina 
första kontakten med idrott 
genom en boll.

Det finns minst 7 klubbar 
i Ale som framfört sitt behov 
av att utveckla träningsmöj-
ligheterna genom tillgång 
till en konstgräsplan, argu-
menten är många, lättare att 
få träningsmatcher, längre 
säsong,

Inget konstgräs mellan 
Göteborg och Trollhättan, 
Göteborg har 20 stycken 
och så vidare.

Vad händer då i Ale?
För det första skall jag 

påpeka att det finns inga 
beslut tagna, det finns inga 
pengar anslagna i nuvarande 
Investeringsplan. Nästa 
investeringsplan för 2011-13 
tas i fullmäktige under våren 
2010.

Barn- och Ungdoms-
nämnden har gett för-
valtningen (Ale Fritid) i 
uppgift att tillsammans med 
Tekniska kontoret ta fram 
underlag för ett kommande 
beslut.

Det handlar om att titta 
på nuvarande anläggningar, 

vilka har utrymme, går det 
att använda någon av nuva-
rande planer, och vilka kost-
nader kan det bli, både vad 
gäller investering och drift.

Förhoppningsvis kan 
BoU lägga ett förslag under 
våren som kan läggas in i 
nästa investeringsbudget.

Nämnden kommer då 
att ta beslut från samma 
utgångspunkt som när man 
förordade en idrottshall i 
Bohus.

Ale har idag fem större 
idrottshallar, ingen av dessa 
låg i södra delen med över 
5000 invånare.

Vi kommer att titta på var 
den första konstgräsplanen 
skall anläggas med utgångs-
punkt från hur det gynnar 
hela Ale och blir en tillgång 
för alla som spelar fotboll.

PS. Självklart arbetar flera 
klubbar redan med vilka 
förutsättningar de själva har 
för att skapa förutsättningar 
för konstgräs. Deras arbete 
kommer att följas i ovan 
nämnda uppdrag till Ale 
Fritid. DS.

Eje Engstrand
Ordförande i Barn-

 och Ungdomsnämnden (BoU)

Konstgräsplan(er) i Ale, hur och när?

DAGS FÖR 
VACCINATION MOT 
SÄSONGSINFLUENSAN

Du som vill kan nu, på de fl esta vårdcentraler, 
vaccinera dig mot säsongsinfl uensan – den 
vanliga infl uensan som kommer varje år.

Du kan ta vaccination mot säsongsinfl uensan 
i samband med att du tar vaccination mot den 
nya infl uensan (svininfl uensan). För öppettider 
se 1177.se/vgregion eller avlyssna telefonsvarare 
på din vårdcentral.

Det kan också vara så att din vårdcentral om 
några veckor har separata tider för vaccination 
mot säsongsinfl uensan.

De som drabbas hårdast av säsongsinfl uensan 
är inte nödvändigtvis samma som drabbas hårdast 
av svininfl uensan. 
Riskgrupper för säsongsinfl uensa:

 som diabetes mellitus 

Vaccination mot säsongsinfl uensan kostar 100 
kronor för dig som tillhör en riskgrupp. 
Vaccinationen mot svininfl uensan är gratis.

Läs mer på 1177.se/vgregion eller prata med 
din vårdcentral. 

Alekuriren AB har sitt säte i Älvängen, tre mil norr om Göteborg, fyra mil söder om Trollhättan. Alekuriren är både 
lokaltidning och reklambyrå sedan 1996. Utvecklingen är positiv och framtidstron stark. Företaget har sju heltidsanställda 
och omsätter 11 Mkr. Vår största byråkund är friskvårdsjätten Sportlife och inom detaljhandeln har vi våra fl esta annonsörer.

Vi söker Dig!

Grafi sk formgivare
För annons- och trycksaksproduktion. Vi tror att du är mellan 20-40 år med goda 
kunskaper inom InDesign, Illustrator och Photoshop. Du gillar ansvar, är fl exibel och vill 
förverkliga såväl egna som våra kunders idéer. Vi är ett glatt gäng som prioriterar god 
gemenskap, seriositet, skratt, kreativitet och våra kunder. Vill du hänga med oss? 

Skicka in en skriftlig ansökan senast 23 december:
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen
E-post: perra@alekuriren.se • www.alekuriren.se

ALAFORS. Det blev ett 
rekordsnabbt kommun-
fullmäktigesamman-
träde i måndags.

Alebyggen fick en 
kommunal borgen på 
700 miljoner kronor.

Huruvida den blir 
avgiftsfri återstår dock 
att se.

Oppositionen har lagt ett 
förslag om att Ale kommun 
bör ta en borgensavgift på 
0,2%/år. Det förslaget bad 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S), att 
få betänketid för.

– Med anledning av att det 
kan komma en lagändring 

inom kort kan det vara vettigt 
att överväga förslaget, men 
det viktiga är att vi klubbar 
Alebyggens borgensansökan 
idag, motiverade Karlsson.

K o m m u n f u l l m ä k t i g e 
gick på den linjen. Ingela 
Nordhall (Ad) reserverade 
sig eftersom hon anser att en 
generell borgen till Alebyg-
gen inte är ett konkurrens-
neutralt beslut.

Jarl Karlsson fick också 
i slutet av mötet besvara en 
interpellation om bostads-
försörjningsprogrammet av 
Jan A Pressfeldt (Ad).

– Vi har och håller på att 
förstärka planarbetet i Ale 
kommun. Det har funnits 
väntetider som är oaccep-
tabla, men det jobbar vi nu 
med att förbättra väsentligt. 
När det gäller utbyggnaden 
av vatten- och avloppssystem 
till nya områden i Alvhem 
pågår en dialog med Lilla 
Edets kommun. Vi kanske 
kan göra något bra tillsam-
mans, menade Karlsson.

Nästa fullmäktige är redan 
den 14 december.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Rekordsnabbt fullmäktige

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S).

För andra året i rad på andra För andra året i rad på andra 
advent samlades 20-30 vuxna advent samlades 20-30 vuxna 
och över 30 barn på Bohushöjd och över 30 barn på Bohushöjd 
för att gemensamt med facklor för att gemensamt med facklor 
tåga till tomtens hemliga ställe tåga till tomtens hemliga ställe 
i skogen. Barnen hade i skogen. Barnen hade 
luciakronor, tärnljus och lyktor luciakronor, tärnljus och lyktor 
som de bar. som de bar. 

Det blev ett ljusfyllt tåg som Det blev ett ljusfyllt tåg som 
vandrade uppför backen mot vandrade uppför backen mot 
Jennylund.Jennylund.

Och där i skogen med en Och där i skogen med en 
brasa satt tomten och vänta-brasa satt tomten och vänta-
de. Det blev genast en kö fram-de. Det blev genast en kö fram-
för tomten för att barnen skulle för tomten för att barnen skulle 
få lämna sina önskelistor och få få lämna sina önskelistor och få 
en kram av tomten och en pep-en kram av tomten och en pep-
parkaka eller två.parkaka eller två.

Föräldrar och andra vuxna Föräldrar och andra vuxna 
stod runt om i skogsgläntan stod runt om i skogsgläntan 
och drack medhavt kaffe, glögg och drack medhavt kaffe, glögg 
eller choklad. eller choklad. 

Maria LindströmMaria Lindström

Tomteparad till BohushöjdTomteparad till Bohushöjd


