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LOV -lagen om val-
frihet. Visst låter det 
vackert? Du ska få 

välja fritt bland marknadens 
aktörer hur du vill ha det 
på din ålderdom. ”Kommu-
nala alternativ” låter så trå-
kigt. Det privata alternativet 
verkar så mycket bättre; vi 
vill välja själva om vi vill ha 

ett glas vin till maten, och vi 
vill välja själva när vi ska gå 
och lägga oss på kvällen. För 
om vi fick välja själva hur vi 
vill bli omhändertagna på ål-
derns höst är det nog fram-
för allt med respekt, trygg-
het och ett glatt humör. 
Eller hur? 

 Vi vill bli behandlade 

väl, lyssnade på, hjälpta i vår 
vardag.

Nu har Ale kommun, 
med Alliansen som majo-
ritet, bestämt att vi ska få 
välja själva. Det låter ju helt 
fantastiskt! Vi vill genast 
ställa oss i kö till ett privat 
alternativ! Eller? Det verkar 
verkligen innovativt och ny-

skapande! Vår stora fråga är 
bara vem som valt till exem-
pel Carema care? Vem väljer 
självmant att bli illa behand-
lad, lämnad ensam och be-
handlad som en produk-
tionsenhet som bara ligger 
och kostar pengar om hon/
han inte kissat tillräckligt? 
Är våra gamla masokister 
som inget hellre vill än att 
bli förnedrade och vanvårda-
de på ålderns höst?

V(i) tror inte det! Vi tror 
att det borgerliga styret ser 
ännu en chans att lura oss att 

tro att vi väljer något som 
är bra för oss, när det enda 
som är bra med ”valfrihet i 
vården” är att risk-kapita-
lister kan smita undan med 
ännu mera skattepengar, och 
att de kommunalt anställda 
som sköter om våra gamla 
kan kalla sig ”privat-anställ-
da” och inte längre ha något 
meddelar-skydd, och där det 
råder en sämre insyn med en 
individuell lön som styrs av 
hur ”effektiv” du är.

 Att införa loven verkar 
vara en onödighet som 

enligt den senaste forsk-
ningen kostar en massa extra 
pengar utan att få en bättre 
vård. I de kommuner som 
har infört det har andelen 
nöjda äldre minskat enligt 
de senaste undersökningar-
na som ”Dagens Arena” pre-
senterar som baserar sig på 
socialstyrelsens ”nöjd kund-
index”. Dessutom i skuggan 
av Caremas vanvård verkar 
det helt förkastligt. Våra 
skattepengar skall helt klart 
gå till den verksamhet som 
vi bedriver i kommunens 
regi. Det är ju där den utbil-
dade och empatiska persona-
len redan finns!

De äldre har heller inget 
behov av att välja utförare 
bara den service de har fung-
erar, de vill ha kontinuitet 
och byter sällan vårdgivare.

Äldreminister Maria 
Larsson har beskrivit infö-
randet av LOV som en ”fan-
tastisk” maktförskjutning 
från politiker till den enskil-
da människan men enligt so-
cialstyrelsens brukarunde-
sökning så upplever de äldre 
sig inte ha mer inflytande 
ändå och dessutom sämre 
service.

Vi ser inte att införandet 
av LOV är ett alternativ för 
Ales invånare, det vore att 
försämra för de äldre. För 
om ”valfrihet” består i att 
välja vem som ska tjäna mest 
pengar på dig, och få för-
nedra dig för minsta möjli-
ga kostnad, så betackar vi oss 
från LOV:en! (V)i skall göra 
allt vi kan för att hindra att 
LOV:en genomförs.

För Vänsterpartiet
Christer Pålsson

Maria Bergerus
Ingmarie Torstensson

Lagen om Valfrihet - vem ska få förnedra dig mest?
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DocMorris Apotek i Bohus
Här kan du uträtta alla apoteksärenden!

Torsdagen den 15:e december firar vi 

med kaffe, tårta och fina erbjudanden.

Välkommen till Bohus centrum!

Öppettider

Vardagar 08-19

Lördagar 10-16

Söndagar stängt

Välkommen på 1-årskalas!

Öppettider i jul:

Julafton och Nyårsafton 10-14

Annandag jul och trettondagen 11-16

NOL. En företagare i 
Nol har hamnat i blås-
väder.

Tre tidigare anställda 
stämmer företaget 
på närmare 200 000 
kronor.

Dessutom knackar 
skatteverket på dörren 
med krav på lika 
mycket.

Via fackförbundet Unio-
nen driver tre tidigare an-
ställda process mot Nolfö-
retaget för uteblivna löner 
och semesterersättningar. 
Ärendena har kommit olika 
långt, men snart väntar för-
handlingar i åtminstone ett 

av fallen. Företagets ekono-
miska situation ser på pappe-
ret mycket ansträngd ut och 
en konkurs är inte uteslutet.

– Det är en rad olyck-
liga omständigheter och 
enligt mig många missför-
stånd som har gjort att vi 
har hamnat i den här situa-
tionen. Jag hoppas självklart 
att vi ska hitta en lösning, 
säger företagaren till lokal-
tidningen.

De före detta arbetskam-
raterna känner sig emeller-
tid blåsta. Rutinerna har 
aldrig fungerat i företaget. 
Lönerna har kommit med 
olika belopp på obestämda 
dagar. Semesterersättning 
och uppsägningslöner har 

inte existerat.
– Om det funnits en över-

enskommelse så har den inte 
varit med oss, säger en av de 
tidigare anställda.

Enligt skatteverket har 
företaget ett skuldsaldo på 
skattekontot motsvarande 
198 500 kronor. Möjlighe-
terna för de före detta an-
ställda att få ut sina pengar 
bedöms som liten, men vid 
en konkurs kan statens lö-
negaranti komma dem till 
godo. Företagaren har i 
närtid ytterligare en kon-
kurs bakom sig.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Tre tidigare anställda går till tingsrätten

Företagare
i blåsväderALE. Peter Kornesjö 

(M) hoppar av uppdra-
get som ordförande för 
Utbildningsnämnden, 
men han lämnar inte 
politiken.

– Tiden räcker inte till 
och för familjens skull 
har jag bestämt mig för 
att göra så här, säger 
han.

Kornesjö blir kvar 
som andre vice ordfö-
rande och nämndens 
överhuvud blir istället 
Elena Fridfelt (C).

Peter Kornesjö överraska-
de alla när han kastade sig in 
i politiken ett halvår innan 
valet 2010. Efter den fram-
gångsrika valrörelsen för Mo-
deraterna fick han uppdraget 
att leda Ale kommuns störs-
ta nämnd, Utbildningsnämn-
den. Ett knappt år har gått 
sedan dess. Nu lämnar han 
över klubban till Centerpar-

tiets Elena Fridfelt.
– Det finns starka skäl till 

att jag tvingas göra så här. Po-
litik på den här nivån tar be-
tydligt mer tid än man kan 
tro och som nybliven kon-
torschef för Handelsban-
ken Sollebrunn finns inte ut-
rymme att vara borta ett par 
dagar i veckan. Det går helt 
enkelt inte att kombinera ett 
ansvarsfullt politiskt upp-
drag med ett civilt toppjobb. 
Nu blir jag fritidspolitiker i 
ordets rätta bemärkelse och 
kommer att sitta kvar i Ut-
bildningsnämnden samt ar-
betsutskottet och kommun-
fullmäktige. Jag tycker fort-
farande att politik är väldigt 
roligt, även om det är frus-
trerande att fatta mängder av 
positiva beslut och ändå alltid 
göra någon besviken. Just den 
personen är ofta den som hör 
av sig, säger Peter Kornesjö.

Han sitter kvar som andre 
vice ordförande. Utbild-
ningsnämndens förste vice 

ordförande är fortfarande 
Dennis Ljunggren (S).

Kornesjö hoppar av
– Elena Fridfelt (C) ny ordförande för 
Utbildningsnämnden

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Kornesjö (M) slutar 
som ordförande för Utbild-
nings- och kulturnämnden 
och lämnar över klubban 
till Elena Fridfelt (C). Peter 
sitter kvar i nämnden som 
andre vice ordförande.


