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LEDIGA TJÄNSTER

Hungrig på nya utmaningar?!
Vi gläds över att våra kunders efterfrågan växer 

och söker erfaren förstärkning.

Förare med maskiner
Förare och Handskottare
Till vår vinterväghållningsorganisation

Kontakta Bert Petersson, 0739-42 55 32.

Grävmaskinist
Kontakta Stefan Petersson, 0739-42 55 36.

Arbetsledare och
Markanläggare VA
Till vår mark och anläggningsavdelning

Kontakta Marika Forsman,  031-332 55 43.

Ytterligare information se LP Entreprenads 

hemsida:  www.lpe.se eller kontakta: 

Marika Forsman via mail: marika@lpe.se 

eller tel. 031-332 55 43.

ÄLVÄNGEN. Strax före 
pressläggning nås 
redaktionen av beske-
det om att den privata 
ambulanssjukvården 
upphör i Ale.

Regionen tar över 
driften redan 1 decem-
ber.

– Vårt uppdrag har 
skenat i omfattning. 
Kostnaderna stiger, 
men inte vår ersättning 
från regionen. Vi hade 
inget val. Det hade 
blivit konkurs, säger 
en besviken Stefan 
Andersson på Nolam-
bulansen.

Som lokaltidningen tidigare 
har berättat vill Landstinget 
ta över ambulanssjukvården i 
Ale. Gällande avtal med den 
privata entreprenören löper 
ut 30 november 2012 och 
Ambulanssjukvården Nol 
AB fick inte ens chansen att 
lägga ett nytt anbud. Förut-
sättningarna för verksamhe-
ten har förändrats radikalt de 

senaste åren och den privata 
Nolambulansen med säte i 
Älvängen har därför äskat 
om en utökad ekonomisk 
ram. Det har inte Kungälvs 
sjukhus medgivit och ägarna 
har därför själva fått en orim-
lig arbetssituation.

– Det är inte bara vi som 
har drabbats, utan även vår 
personal. Vi har fått köra 
mycket övertid och till slut så 
går det inte längre. Vi tvinga-
des mer eller mindre ge upp, 
säger Stefan Andersson.

Regional drift
Antalet resor har ökat från 
1500 till 2500. Det sliter inte 
bara på personal utan även på 
materialet, särskilt ambulan-
sen.

– Vi får en ersättning för 
ökningen av antalet mil, men 
det täcker inte våra förhöjda 
kostnader.

I samråd med Kungälvs 
sjukhus har entreprenören 
kommit överens om att över-
låta verksamheten till regio-
nal drift. – Det är det bästa för oss, 

vår personal och aleborna. 
Tvingas man jobba som vi 
har gjort i slutet utgör man 
till sist en fara för tredje 
person och det vill vi inte 
göra, betonar Stefan Anders-
son.

Optimal verksamhet
Enligt överenskommelsen 
blir ambulansstationen kvar 
i Älvängen åtminstone under 
2012. Det är en verksamhet 
som legat ute på entrepre-
nad i 30 år som nu övergår 
i offentlig drift. Vilka kon-
sekvenserna blir är inte känt 
i dagsläget, men företrädare 
för regionen och beslutet har 

länge menat att all ambulans-
sjukvård bör samordnas för 
att nå en optimal verksam-
het. Personalen vid Nolam-
bulansen får nu söka anställ-
ning hos regionen.

– Behovet av ambulans-
sjukvårdare kommer de inte 
ifrån och dessutom måste 

antalet personal öka, så 
någon fara för jobben är det 
inte, avslutar Stefan Anders-
son.

I valpropagandan inför 
omvalet i Västra Götalands-
regionen angav regionpoli-
tiker från båda blocken att 
målsättningen var att verka 

för Nolambulansens fram-
tid i Ale. Hur de reagerar på 
den senaste händelseutveck-
lingen återstår att se.

Regionen tar över ambulansen i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nolambulansen vägrades utökat stöd utökat stöd

Ambulanssjukvården Nol AB har kört sjuka alebor till sjukhus i över 30 år. Den 1 december lämnar företaget över verksam-
heten till regionen som tar över driften.

Faksimil Alekuriren vecka 15 2011.

ÄLVÄNGEN. Kungälvs 
Sjukhus tänker inte 
upphandla ambulans-
sjukvården i Ale när 
avtalet löper ut.

Organisationsföränd-
ringen med alla ambu-
lanser centralt ska leda 
till en bättre samord-
ning.

Ales regionpolitiker 
ställer sig mycket frå-
gande till beslutet.

Ambulanssjukvården Nol AB 
har på uppdrag av Kungälvs 
sjukhus tagit hand om sjuka 
alebor i över 30 år. Nu vill 
Landstinget ta över verk-
samheten själv och Kungälvs 
sjukhusstyrelse har därför be-
slutat att ingen ny upphand-
ling ska ske när avtalet med 
Nolambulansen löper ut 30 
november 2012.

– Vi är självklart väldigt 
besvikna över att vi inte ens 
får chansen att vara med 
och räkna. Hittills har vi 
varje gång kunnat bevisa att 
vi sköter ambulanssjukvår-
den billigast och effektivast, 
säger Stefan Andersson, en av 
ägarna till Nolambulansen.

Skälet till att inte begära 
någon ny upphandling är inte 
av ekonomisk natur.

– Nej, vi vill att akutsjuk-
vården och den övriga vården 
klickar bättre. Det är hela 
vårdkedjan som prioriteras 

eller vilka konsekvenserna är 
av förändringen, säger regi-
onfullmäktigeledamoten Jim 
Aleberg (S) som får medhål-
la av Dennis Ljunggren (S), 
Hälso- sjukvårdsnämnd 4:

– Det är första gången jag 
hör talas om det här och om 
vi har en fungerande ambu-
lanssjukvård i Ale måste det 
finnas starka skäl till varför 
man vill förändra. Vidare för-
står jag inte varför de inte vill 
upphandla? Det är väl ett jät-
tebra sätt för att se att kostna-
den för verksamheten är den 
rätta. Då kan ju såväl Lands-
tinget som de privata vårdgi-
varna räkna, då får vi svart på 
vitt vem som är billigast. Om 
det nu är Landstinget som 
vinner upphandlingen är ju 
saken klar.

Kungälvs sjukhus ambu-
lanschef, Per Lilja, förtydli-
gar beslutet.

– Det är en politisk ambi-
tion som ligger bakom. Bak-
grunden är att Kungälvs sjuk-
hus expanderar kraftigt. Vi 
tror oss hitta många fördelar 
med att knyta all verksamhet 
så nära oss som möjligt.

På frågan om vad som 
händer med ambulansstatio-
nen i Älvängen understryker 
Joakim Larsson att den blir 
kvar.

– Absolut. Det måste finnas 
en ambulans i Ale, så det har 
vi inga som helst planer på att 

garna ska kunna få en ambu-
lans inom 20 minuter och det 
har fungerat hittills. Däremot 
belastas vår personal och vår 
ambulans mycket hårdare nu. 
Den rullar betydligt fler mil 

sjukvården Nol AB räkna-
de fram sitt anbud efter inte 
längre råder.

Blir dyrare
– Vi bedriver idag en fullska-

gionen att lägga pengar på, 
säger Stefan Andersson som 
självklart är besviken.

– Vår verksamhet fungerar 
mycket väl. Till skillnad från 
de regionens egna ambulans-

med har vi inte hört ett ljud. 
Det tänker vi ta strid för, 
säger hon och partikollegan 
Elisabeth Mörner tillägger:

– Det känns respektlöst 
mot killarna som har skött 

Oviss framtid för ambulanssjukvården i Ale

Förvånade. Ales regionpolitiker kände inte till Kungälvs sjukhus beslut om att inte upphandla någon ny ambulanssjukvård 
i Ale när avtalet löper ut 30 november 2012. Från vänster: Jim Aleberg (S), Kajsa Nilsson (M), Elisabeth Mörner (M) och 
Dennis Ljunggren (S) samt Nolambulansens entreprenörer John Pedersen och Stefan Andersson.

– Men regionpolitiker från 
båda blocken tänker agera

Kontakta oss på 0303-33 24 00 eller 
besök vår hemsida för att se alla våra 
olika elpriser. Du är hjärtligt välkommen 
in till oss på kontoret i Alafors. 

Måndag till fredag 

bjuder vi på kaffe och kaka!

www.aleel.se 0303-33 24 00 info@aleel.se | Lunnavägen 2,  Box 3004,  449 14 Alafors

Vi bjuder in alla våra kunder till en

informationskväll 
Tisdagen den 22 november kl 18.00-19.30 

Vi berättar om vad som är på gång inom Ale El, 
omvärldsfaktorer som påverkar elbranschen och 
elprisets utveckling. Vi går igenom vad du ska vara 
uppmärksam på när du väljer elavtal och 
hur elpriset är uppbyggt.

Föranmälan gör du senast den 21 november på 
e-post info@aleel.se eller telefon 0303-33 24 00. 

Vi bjuder på kaffe och fralla.

Hjärtligt välkommen till oss på Lunnavägen 2 i Alafors!

Du har väl...

...rätt elpris?

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren


