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Jan A Pressfeldt har de se-
naste veckorna i den ena 
insändaren längre än 

den andra ondgjort sig över 
i stort sett allt. Det slug-
gas vilt åt alla håll och fakta 
och tyckande blandas på det 
mest makalösa sätt, vilket 
brukar vara fallet när Janne 
är i farten. I den senaste in-
sändaren lyckas han få det till 
att flera ledamöter från soci-
aldemokraterna stöder hans 
tankar om planlöst byggande 
var som helst, hur som helst. 
Så är inte fallet. 

Samtliga ledamöter från 
S, V och MP röstade för 
ett ansvarstagande när det 
gäller planläggning. Det är 
inte sant att Översiktspla-
nen, ÖP 07, pekar ut något 

utredningsområde för bostä-
der vid Grönnäs/Kattleberg. 
Närmaste utredningsom-
råde är område U3 mellan 
Skepplanda och Älvängen. 
Man kan ju tycka att sam-
hällsbyggnadsnämndens ord-
förande skulle ha lite bättre 
koll på kommunens styrande 
dokument?

Sedan valde några att 
också reservera sig mot AD-
Alliansens beslut efter att vi 
blivit nedröstade. Att inte re-
servera sig mot ett beslut 
innebär inte att man håller 
med. Men om Jan A Press-
feldt vill ha det så, för tyd-
ligheten skull, kan vi i oppo-
sitionen ställa upp med att 
begära votering i alla frågor 
samt skriftliga reservationer 

när de förslag vi lägger röstas 
ner. Personligen tycker jag 
att det verkar lite överdrivet 
och inte så konstruktivt.

Vi vill prioritera bo-
stadsbyggandet i våra tätor-
ter kombinerat med försik-
tig byggnation på landsbyg-
den. Om man hårdexploa-
terar landsbygden som Jan 
vill så blir den ju inte längre 
landsbygd och de värden 
som människorna som bor 
där har valt utifrån försvin-
ner. Kommunens roll är att 
se till helheten, att utreda 
och presentera fakta och un-
derlag för beslut. Kommu-
nens roll är att väga enskil-
das intresse mot alla alebors 
intresse, inte att gynna egen-
intressen. Man får känslan av 

att du helt missat att du ingår 
i den politiska ledningen .

Nej, istället för att fortsät-
ta de senaste tio årens trötta 
orerande om samma frågor 
så kanske Jan borde försö-
ka ta lite ansvar för helhe-
ten. Som det är nu är det vi 
socialdemokrater, med stöd 
av bland annat Miljöpartiet 
som får försöka driva frågor 
om helhetssyn och samhälls-
intresse. 

Paula Örn (S)
Oppositionråd

Jag förväntar mig att reger-
ingen nu vidtar nödvän-
diga åtgärder för att be-

kämpa bluffakturering och 
oriktiga fordringar som drab-
bar alltfler företag, kommu-
ner och föreningar. Svensk 
Handel uppskattar bedräge-
riernas storlek till drygt en 
miljard kronor. 

Den ”klassiska bluffakturan” 
skickas per post. Avsändarföre-
taget liknar välkända firmor. 
Ett annat förfaringssätt är 
att skicka över en handling/
förfrågan som upptar mot-
tagarens namn och uppgifter. 
Man uppmanas kontrollera 
uppgifterna, rätta till de felak-
tigheter som ofta lagts in samt 
skriva under och returnera till 
avsändaren. 

Man kan genom sin under-
skrift ha ingått ett avtal. 

Det vanligaste sättet tycks 
numera vara faktura efter 
telefonkontakt. Någon ringer 
upp och erbjuder på mycket 
förmånliga villkor (ibland 
nästan gratis) en annonsering, 
en hemsida eller en annan 
tjänst eller produkt av något 
slag. Telefonsamtalen spelas 
som regel in och man försöker 
på ett skickligt sätt få till ett 
accepterande av erbjudandet. 

Telefonsamtalet följs sedan 
upp med en faktura. 

I samtliga fall kan man bli 
hotad med inka ingsanmärk-
ning endast på grund av en 
ansökan. Kreditupplysningsla-
gen måste ändras så att skulden 
först fastställs av domstol eller 
kronofogdemyndighet innan 
den får publiceras. (Detta för-
faringssätt gäller för privatper-
soner). 

Polisanmäl varje försök till 
bedrägeri genom olika typer 
av bluffakturor!!! Dessutom 
bör ”bluffakturan” returneras 
där man bestrider fakturan. 
Ökade resurser och en större 
satsning från polisens sida på 
denna brottslighet krävs då det 
med all sannolikhet skulle leda 
till fler åtal och fällande domar. 

Förhoppningsvis kommer 
regeringen att ta frågan på 
allvar och bifalla de motioner 
där flera Folkpartistiska riks-
dagsledamöter krävt åtgärder. 
Den utfrågning som civilut-
skottet kommer att genomföra 
i mars är ett positivt tecken. 

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsen

Till att börja med 
kan vi väl konstate-
ra att dialogen inte 

fungerat vid förändringarna 
som gjorts på Klockaräng-
en. Förändringen bygger på 
nya regler och tankar om att 
vården och omsorgen ska bli 
bättre för alla, både boende 
och personal. Tanken är att 
de gamla ska kunna röra sig 
mera fritt, komma ut i träd-
gården som ska anläggas på 
utsidan och att de demen-
ta äldre ska få extra bra om-
vårdnad efter sina behov. Där 
är vi i alla partier överens om 
att det är en bra utveckling; 
det är bristen på information 
och dialog som skapat den 
oro som anhöriga nu ger ut-
tryck för.

Sen går Boel Holgers-
son (C) igång på detta med 
valfrihet och LOV (lagen om 
valfrihetssystem) och vårt 
motstånd mot dess införande 
i Ale kommun. 

Vi i Vänsterpartiet är inte 
emot ”lagen om valfrihet” för 
att vi vill människor illa! Vi 
är emot den då vi ser att den 
främst är till för att ge före-
tag inom vård och omsorg 
tillträde till de kommunala 
tjänsterna efter att kommu-
nen har satt minimikraven. 

Vi är inte mot valfrihet, 
för valfrihet definierar vi som 
en möjlighet att själv kunna 
bestämma vad och när man 
vill göra saker, eller få dem 
utförda åt sig, inte vilket före-
tag som skall få tjäna pengar 
på dig. För vinstintressen 
anser vi inte skall finnas inom 
vård och omsorg. 

Det som förvånar är att 
trots de skandaler inom den 
privata vården och omsorgen 
(med vanvård av äldre och 
utförande av miljardbelopp 
ur landet av de skattepengar 
vi betalat dem med, som 
kommit fram i media under 
hösten), framhärdar Ale 
kommun i denna lovsång 
över LOVen.

Det faktum att det inom 
privat vård och omsorg (även 
när den är offentligt finansie-
rad) inte finns meddelarfri-
het (detta innebär att om en 
anställd inom privat vård och 
omsorg går ut i offentlighe-
ten med oegentligheter, fel 

och brister så riskerar hon/
han sin anställning) gör ju 
inte det hela bättre. 

Trots detta vill majori-
teten (M, FP, KD, AD och 
C) fortfarande införa LOV 
vilket faktiskt öppnar por-
tarna för dessa bolag. Vi är 
väl medvetna om att detta, 
ännu så länge, bara gäller 
inom hemtjänsten, men skall 
vi lämna de äldre åt sitt öde 
som valt fel eller inte valt alls 
utan bara blivit placerade i ett 
bolag?

Faktum är att vi inte tror 
att de äldre som drabbats av 
vanvården har valt detta trots 
att de inte har bytt bolag eller 
flyttat till annat boende. Det 
är trots allt en viss skillnad 
mellan att välja var du till 
exempel köper din mat och 
vem ska ta hand om dig när 
du är gammal och trött. I det 
första fallet blir konsekven-
serna inte lika stora som i det 
andra.

Skulle det framkomma att 
det finns missförhållanden 
hos en privat aktör inom vård 
och omsorg (i vårt fall hem-
tjänst) är det betydligt svårare 
och tar längre tid att åtgärda 
politiskt än om det skulle 
drivas i egen regi. Detta 
förutsätter självklart att det 
kommer upp i ljuset (medde-
larfrihet). Med dagens regler 
måste vi tyvärr konstatera att 
vi är rädda för att bli gamla 
och sjuka. 

Med detta i åtanke vore 
det lämpligt att åtminstone 
avvakta utredningen om för-
ändringar i lagar och regler 
inom området och se vad 
de kan ge innan man driver 
LOVen vidare. Där tycker vi 
att majoriteten bör sansa sig. 
Varför så bråttom???

Det vi bör göra och också 
arbetar för är utvecklandet 
av dialogen och valfriheten 
inom den kommunala vård 
och omsorgen. Där handlar 
valfriheten om att välja vad 
och när du vill göra eller ha 
hjälp med saker och ting, och 
inte att välja vem som skall få 
tjäna mest pengar på dig eller 
dina anhöriga. 

Christer Pålsson (V)
Maria Bergérus (V)

Johnny Sundling (V)

Vem skall sansa sig?Kraftfulla insatser behövs!

Replik på Jan A Pressfelt (AD) vecka 9:

Sanslöst och planlöst med Aledemokraterna!

Onsdagen den 29 februari 
avhöll Folkpartiet libera-
lerna Ale sitt Årsmöte tradi-
tionsenligt i samlingssalen 
på Trollevik. 

Alla val förrättades 
snabbt av mötesordföran-
den Daniel Höglund, 
biträdd av Tore Berg-
hamn och årsmötessekre-
teraren Eva Lans Samu-
elsson.

 Styrelsen för 2012:  
Ordförande Lasse Carl-
bom, vice ordförande 
Madeleine Olofsson 
(nyval), sekreterare och 
kassör Rose-Marie Fihn, 
övriga ledamöter: Eva 
Lans Samuelsson och 
Klas Nordh. 

Till revisorer omvaldes 
Hugo Wallberg och Jan 
Samuelsson. Valbered-
ningen består av Jan Samu-
elsson och Tore Berghamn.

Till kontaktmän/kvinnor 
för olika råd, som agerar 
på såväl kommun-, region- 
som på riksnivå valdes: 
Liberala kvinnor: Joanna 
Wolodarska Nord, Kom-
munalpolitiska rådet: 
Rose-Marie Fihn,  Liberala 

seniorer: Tore Berghamn 
och Gröna liberaler: Lasse 
Carlbom.

 Studiecirklar har 
genomförts i samarbete 
med Studieförbundet 
Vuxen-skolan. Verksam-
hetsberättelsen visar på ett 
aktivt 2011.

Efter årsmötesför-
handlingarna serverades 
exotiska fat med både kött 
och frukt, potatisgratäng, 
tzatziki, ost, bröd, dryck 
samt kaffe och Eva Lans 
Samuelssons hembakade 
kakor. 

Vid kaffet diskuterades 
bland annat nytt äldrebo-
ende i Älvängen. Folkpar-
tiet vill att ett sådant ska 
byggas centralt.

En mycket trevlig kväll 
avslutades med att Eva 
Lans Samuelsson, Lasse 
Carlbom, Madeleine 
Olofsson, Klas Nordh, 
Daga Johansson, Tore 
Berghamn och underteck-
nad uppvaktades med vår-
liga blomsterarrangemang.

Rose-Marie Fihn

LiberALErnas Årsmöte
Folkpartiet Liberalerna i Ale har hållit årsmöte.Folkpartiet Liberalerna i Ale har hållit årsmöte.
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