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Vi socialdemokratiska 
pensionärer känner 
stor oro inför infö-

randet av LOV – Lagen om 
valfrihet – som i syfte ska 
ge äldre ökad makt över sin 
egen vård och omsorg. 

Efter att ha bevistat 
Omsorgs- och Arbetsmark-
nadsnämndens öppna möte 
den 19 april 2012 i Ale gym-
nasium känner vi socialde-
mokrater en ökande oro för 
AD–alliansens införande av 
LOV:en.

Efter den föredragning 
som konsult Henrik Carls-
son lämnade av ”projektet 
Lov” uppstod en mängd nya 
frågetecken. Nämnden har 
för avsikt att införa LOV 
inom hemtjänsten efter 1 juli 
2012 och snabbt komma ut 
med information till de som 
är i behov av tjänsten och att 
påbörja upphandlingen av 
vårdföretag och starta pro-
jektet 1 januari 2013. 

Efter den informatio-

nen som lämnades kändes 
det svårt att förstå, hur vi 
pensionärer i vardagen 
skall kunna få den makten 
att bestämma själva som 
LOV:en förespråkar.

Projekt ”LOV” ser ut att 
bli en stor papperstiger med 
många frågor som skall stäl-
las och besvaras om när, hur 
och vad som skall ske med 
oss ”brukare” i den tänkta 
framtida äldreomsorgen.

Vi fick på detta öppna 
möte klart för oss att vårdfö-
retagen kommer att överta 
hemtjänsten på dagtid och 
när det gäller nattjänsten 
och matdistribution kommer 
det vara kvar i kommunens 
ansvarsområde.

Vi fick också svar på 
frågan om insyn och infly-
tande, att varken personal- 
eller pensionärsorganisatio-
nerna kommer att få insyn 
och inflytande i den privata 
hemtjänsten. 

På vår fråga till Boel 

Holgersson: ”Varför denna 
brådska”? blev svaret, att 
hon inte alls tyckte att hon 
hade bråttom, för Ad–allian-
sen hade vunnit valet i sep-
tember 2010 och det är 1½ 
år sedan och fick då mandat, 
så det var hög tid att starta 
upp med verksamheten.

Ale har idag vid sidan av 
det rödgröna samarbetet 6 
udda borgerliga partier.

Var majoriteten finns 
bland dessa är inte möjligt 
att avgöra, men att Boel 
Holgersson med sina två 
mandat har fått bestämman-
derätten över LOV:en och 
dess organisation torde vara 
uteslutet.

Har Du inte överskattat 
Dina två mandat i en obe-
fintlig majoritet?

Ale Socialdemokraternas 
pensionärsutskott

Boel, varför har Du så bråttom att införa LOV:en?

Under vår senaste 
Omsorg och arbets-
marknadsnämnd rös-

tade C, KD, FP, M och AD 
igenom att arbetet med in-
förande av lov skall fortsätta, 
och vår verksamhet skall an-
passas till att det skall infö-
ras redan i år trotts att tjäns-
temännen har påpekat att det 
kommer att påverka annan 
verksamhet menligt. V, S och 
MP röstade emot och reser-
verade sig sedan emot be-
slutet. 

Vad innebär det då om 
vi inför 
LOV:en? 
(Lagen om 
valfrihets-
system = fri 
etablering 
av vård och 
omsorgsföre-
tag efter att 
de har skrivit 
under på 
att hålla sig 

till kommunens minimikrav 
och därmed få sin verksam-
het betald med våra skatte-
pengar).

Det är fortfarande kom-
munen som har ansvaret 
men tillsynen blir svårare och 
dyrare. Vi som medborgare 
får sämre insyn i verksamhe-
ten då det kommer in privata 
företag där företagssekretes-
sen gäller. 

I vårt fall gäller LOV:en 
hemtjänsten och där kan 
man se hur det gått i Nacka 
och Täby. Där har det varit 
problem med pensionsin-
betalningar för de anställda. 
Flera företag har heller inte 
haft kollektivavtal och det 
har vi inget skydd emot i vårt 
förfrågningsförslag till hem-
tjänstföretag som vill etablera 
sig i kommunen. Ett problem 
är att EU anser att krav på 
kollektivavtal är konkur-
renshämmande. Med andra 
ord skall det konkureras med 

sämre villkor för de anställda! 
Det är ingenting som vi inom 
V ställer upp på och det finns 
andra skrivningar än att direkt 
skriva att det skall finnas kol-
lektivavtal, som åtminstone 
till en del kan lindra den 
snedvridningen av konkur-
rensen som avsaknad av kol-
lektivavtal innebär. Att det på 
det här är vanligare med tim-
anställning istället för tillsvi-
dareanställning och att delade 
turer är mera utbrett kan inte 
jag få till att det skulle vara en 
fördel för de anställda vilket 
har varit en slutsats i de hand-
lingar vi fått!

Sen vad gäller de som är 
i behov av hemtjänsten. Det 
som det finns ett behov av 
att välja är innehållet, inte 
vem som skall tjäna pengar 
på dig. Där har vi ett arbete 
som pågår i vår kommunala 
hemtjänst. Sen kan man fråga 
sig varför de har så brottom? 
Är det kanske för att folk inte 
skall hinna reagera på att det 
införs ett system som gör att 
vi riskerar samma skandaler 
här som bland annat Carema 
stod för inom äldreomsorgen? 
När vi låter vinstdrivande 
företag komma in inom 
vård och omsorg förskjuts 
huvudintresset från vård och 
omsorg till vinstintresset. Vi 
inom V anser att vårt uppdrag 
är att bedriva en god vård 
och omsorg och vara en bra 
arbetsgivare, inte att stötta 
småföretagare vilket framkom 
på nämnden att de tyckte att 
vi skulle göra. Det är jättebra 
att stödja småföretagare men 
det är inte vår nämnds arbete.

Christer Pålsson
Vänsterpartiet

Moderaterna och 
de andra borger-
liga partierna ger 

Sverigedemokraterna en in-
synsplats i Kommunstyrel-
sen. Enligt Mikael Berglund 
(M) handlar det inte om att 
fjäska för SD, utan om de-
mokrati. Men om detta 
vore motivet borde de bor-
gerliga partierna ha bjudit 
in SD från början. Dessut-
om borde frågan om vilka 
partier som skall medver-
ka i Kommunstyrelsen och 
hur formerna för detta skall 
göras hanteras av demokra-
tiberedningen innan beslut 
fattas. Sverigedemokrater-
na har tillgång till samma 
handlingar som övriga parti-
er. Fakta är att SD har röstat 
emot de andra borgerliga 
partierna ett flertal gånger i 
fullmäktige, vilket har skapat 

stor oro och oreda i det po-
litiska arbetet. Mest känn-
bart blev det när 2012 års 
budget skulle röstas igenom 
och SD satte käppar i hjulet 
för de andra borgerliga par-
tiernas budgetplaner. Nu 
skall 2013 års budget arbetas 
fram. Påpassligt bjuds SD in 
just nu. Så argumentet att 
det handlar om demokrati 
känns inte riktigt trovärdigt 
vid denna tidpunkt. Att det 
blir vingligt och krokigt för 
borgarna att styra i minori-
tet och att vara beroende av 
hur SD väljer att rösta i full-
mäktige är förståeligt. Men 
då vore det ärligare av Mo-
deraterna, Aledemokrater-
na, Centerpartiet, Kristde-
mokraterna och Folkpartiet 
att tala om för aleborna att 
de gör en eftergift till Sve-
rigedemokraterna för att få 

igenom sin politik i fullmäk-
tige. Vi socialdemokrater 
ser andra lösningar och har 
under mandatperioden för-
sökt att bedriva en ansvars-
full oppositionspolitik med 
alebornas bästa för ögonen. 
Om vi hade blivit tillfråga-
de kunde vi kanske kunnat 
komma överens om bredare 
lösningar i budgeten?  Men 
inte ett ord har vi hört. Så 
nu ser vi vilken väg de bor-
gerliga partierna väljer att 
gå. Det är tråkigt och oro-
ande för framtiden att AD-
alliansen försöker lyfta Ale 
med Sverigedemokrater-
na som domkraft. Vad blir 
nästa eftergift?

Inga-Lill Andersson (S)
Stefan Hagman (S) 

Ledamöter i demokratiberedningen

För ett par veckor sedan 
fattade kommunstyrel-
sen beslut om att de-

taljplanera det området i 
Kollanda som Kollanda Grus 
planerar en bergtäkt på. 
D.v.s. man skall inte detalj-
planera en bergtäkt utan en 
motorstadion. För att lätt-
tare få tillstånd till en berg-
täkt och för att kunna ut-
nyttja återställningsplanen 
till något ”roligare” än natur, 
var det nog från början tänkt 
att man skulle gå den vanliga 
vägen genom att börja med 
att söka bergtäckttillstånd 
hos länsstyrelsen. Detta är 
en krånglig process som tar 
tid och kommunstyrelsen 
har ju ingen makt över dessa 
beslut. Av den anledningen 
har ”någon” kommit på den 
geniala idén att ta en genväg 
till bergtäkten genom att 
söka tillstånd för detaljpla-
nering av motorstadion hos 
kommunen som ansvarar för 
sådana tillstånd. Konsekven-
sen av den planerade motor-
stadion blir att man måste 
spränga bort några miljo-
ner ton berg. Då kan man 
ju passa på att krossa det till 
grus och sälja det!!! Det låter, 
tycker jag, som ett flagrant 
försök att runda/kringgå 
länsstyrelsens  myndighets-
utövning då det ju är de som 
ger tillstånd för bergtäkter. 

Kan det vara så att det är 
betydligt lättare att få kom-
munstyrelsen att ta sådana 

för ”utvecklingen” miljövid-
riga beslut. 

Kommunstyrelsen har vid 
två tillfällen, dels i maj 2011 
då man tog principbeslut om 
att vara positiv till motor-
stadion(!), dels för några 
veckor sedan då man fattade 
beslut om att detaljplane-
lägga området i Kollanda där 
motorstadion/bergtäkten 
är planerad att ligga. Dessa 
beslut går stick i stäv med 
tjänsteutlåtanden som kom-
munens egna tjänstemän 
skrivit. 

Sektor samhällsbyggnad 
Verksamhet Miljö pekar i 
ett utlåtande den 11/4 2011 
Drnr500305/11 på avgö-
rande brister i rapporten 
”Översiktlig naturvärdesin-
ventering” (WSP Environ-
mental) som togs fram på 
uppdrag av Kollanda Grus 
och som ligger till grund för 
besluten. 

Påverkan på det rörliga 
friluftslivet tas inte upp i 
rapporten (t.ex. ca 5000 
besökare/år vid fiskesjöarna 
ett par kilometer från den 
tänkta motorstadion). Man 
påtalar också i skrivelsen att 
det i rapporten saknas redo-
visning om effekterna av den 
tilltänkta bergtäkten. 

Det finns undersökningar 
som redovisar effekterna av 
buller på fåglars häckning 
mm, men det finns inga 
hänvisningar till dessa i rap-
porten. 

I sin sammanfattande 
bedömning skriver man: 
”Verksamhet Miljö ställer sig 
tveksam till den planerade 
verksamhetens lokalisering 
eftersom de redovisade bul-
lerberäkningarna visar att 
buller från den planerade 
motorsportbanan beräknas 
överskrida Naturvårdsver-
kets riktvärden utomhus för 
bostäder. Konsekvenserna av 
en etablering blir då att man 
skapar ett hälsoskydds problem 
för de boende i Kollanda samt 
att det befintliga friluftslivet i 
närområdet utsätts för oönskade 
bullerstörningar”.

När jag kontaktat flera av 
kommunstyrelsens ledamöter 
kan de inte minnas att de sett 
ovanstående tjänsteutlåtande. 
Betyder det att man inte har 
haft tillgång till det eller att 
man inte tar så allvarligt på 
beslut som är av avgörande 
betydelse för miljö, djurliv 
och många medborgares väl-
befinnande? 

Att som man nu, fattat 
beslut om påbörjan av detalj-
plan av området är som jag 
ser det inget annat än ett 
försök att kringgå länssty-
relsens myndighetsutövning 
över miljöfarlig verksamhet 
när det gäller bergtäkt och 
skapa en genväg för exploate-
ring och ödeläggelse av stora 
naturvärden i en vacker del 
av vår kommun.

Det ska va gott att leva
Sven Nielsen

Alliansen gör sig beroende av Sverigedemokraterna

LOV:en ger sämre arbetsvillkor

Genvägar och rundvägar om motorstadion

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktiges  
sammanträde den 16 maj 2012  
är inställt.

Nästa sammanträde är den 13 juni 2012  
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 19.00.

Bert Åkesson
ordförande

Trafi komläggning Bohus

Den 15 maj sker en trafi komläggning i Bohus. 
Omläggningen beror på arbeten som utförs inom 
projekt BanaVäg i Väst och innebär att:

• Den sydöstra påfartsrampen till trafi kplatsen 
öppnar. 

• Den nya infarten till Bohus öppnar.
• Lokalvägen mellan Bohus och norra Surte 

öppnar.
• Den tillfälliga infarten vid Skårdal stängs och

trafi kljuset på E45 tas bort.
• Rondellen på trafi kplatsen tas i bruk till viss 

del. (Framkomligheten är dock begränsad vilket 
innebär att trafi kanter norrifrån som ska in till 
Bohus behöver köra via rondellen på andra sidan 
Jordfallsbron eller via norra Surte.) 

• Trafi kanter som ska söderut från Jordfallsbron 
och vice versa åker även fortsättningsvis norrut 
till Stora Viken och vänder.

Arbetet i Bohus beräknas vara helt klart i november 
2012. Mer information fi nns på www.banavag.se.
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Alla medlemmar hälsas välkomna till 

fullmäktigegruppens möte på 

Folkets hus i Nol 

måndag 14 maj kl 18.30. 

SOPPA OCH 
POLITIK

Torsdag 10 maj kl 18.30-20.30
träffas vi på Folkets hus i Nol och 

fortsätter diskutera organisations-

utredningens förslag.

Välkomna!

www.alekuriren.se


