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Allt fler kommuner 
inför företagslots och 
på senaste fullmäkti-

ge kom frågan upp om inte 
kommunen borde införa en 
företagslots. Vill Ale klättra 
på rankingen över närings-
livsklimat i kommunen, så 
är förslaget om att införa en 
lots är ett steg i rätt riktning. 
Kristdemokraterna i Ale stäl-
ler sig bakom förslaget om 
införande av en företagslots.

Ale alliansen har disku-
terat frågan och Tyrone 
Hansson (S) hade ett för-
slag om detta på budgetde-
batten i måndags. Företags-
lots var ordet.

Fler företagare önskar en 
kontaktpunkt som hjälper 
dem i kommunens byråkrati. 
En person att kontakta som 
guidar bland förvaltningar, 
nämnder och blanketter när 
man som företagare behöver 
komma i kontakt med någon 
eller få hjälp. 

Företagslots skulle kunna 
vara: Företagslots eller ”En 
dörr in”, underlättar kom-
munikationen mellan före-
tagen och kommunen. Före-
tagslotsen har till uppgift att 
vara företagarens enda kon-
takt med kommunen genom 
att sammanföra de olika för-
valtningarna. Lotsen ska 
även driva på ärenden och ha 
företagarens behov i fokus. 
Det förenklar för företa-
gen, ger kortare handlägg-
ningstider och färre myndig-
hetskontakter. Mer än tre av 
fem företagare efterlyser en 
sådan kontaktpunkt. 

Vägvisare i byråkratin 
Företagslotsen kan bestå 

av en person eller en enhet 
som fungerar som företagens 
kanal in i den kommuna-
la byråkratin. Via lotsen får 
de sökande exempelvis infor-
mation om och tillgång till 
de blanketter som krävs för 
olika ärenden. Det är viktigt 
att funktionen marknadsförs, 
såväl internt i den kommu-

nala förvaltningen som ex-
ternt gentemot företagarna. 

Tre funktioner: informa-
tion, samordning och beslut 

Informationsfunktionen 
innebär att företagslotsen in-
formerar om vad som krävs 
för att få ett tillstånd; vilka 
blanketter som måste fyllas 
i, vilka förvaltningar som 
berörs, hur man kommer i 
kontakt med dem och vilka 
uppgifter den sökande måste 
bilägga. 

Samordningsfunktionen 
innebär att företagslotsen in-
ternt samordnar de olika an-
sökningarna och förmedlar 
information mellan de be-
rörda förvaltningarna för att 
underlätta handläggningen. 
En person har huvudansva-
ret för företagets ärende och 
till honom/henne kan före-
taget vända sig med frågor. 

Beslutsfunktionen inne-
bär att kommunen snab-
bast möjligt fattar de beslut 
som krävs för att avgöra till-
ståndsärendet. Företags-
lotsen driver aktivt på för 
att föra fram ärendet till ett 
snabbt beslut. Som exem-
pel kan kommunen tillse att 
tjänstemän har möjlighet att 
fatta beslut i tillståndsären-
den utan politisk behandling. 

Bibehållen kommunal 
rättsäkerhet 

Företagslotsen kan till-
lämpas med bibehållen rätt-
säkerhet och utan avkall 
på kvaliteten i kommunens 
myndighetsutövning. Kom-
munen kan fatta beslut i de 
nämnder och förvaltningar 
som den har idag. Det vikti-
ga är att kommunens organi-
sation fungerar serviceinrik-
tat för företagen samt främ-
jar samordningen och dialo-
gen mellan förvaltningarna.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Sune Rydén
Kristdemokrat

Företagslots
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Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges  
sammanträde 11–12 juni 2012 är justerat.

Anslag om justeringen har tillkännagivits på   
regionens anslagstavla den 25 juni. 

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset,  
Torget i Vänersborg men kan också läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar 

Lagen om valfri-
hetssystem (LOV) 
gynnar framför allt 

de människor, som behö-
ver hjälp i någon form tex. 
städning, omvårdnad-soci-
al tid osv. Ale arbetarkom-
muns pensionärsutskott för-
fasar sig över detta  och man 
kan undra varför. Betror 
man inte kommunens invå-
nare med  att ha förmågan 
att välja/fatta beslut  själva 
om vad man tycker är bäst 
utan man tycker uppenbarli-
gen att kommunpolitiker är 
bättre rustade att göra valet? 
För mig framstår det, som 
en undervärdering av kom-
muninvånarna.

Vi inom Alliansen och 
Aldemokraterna anser det 
vara en självklarhet, att alla 
skall ha valfrihet även inom 
hemtjänsten. Personligen 
tycker jag att allt, som inte 

är myndighetsutövning  skall 
läggas ut på entreprenad. 
Alltså, det som kan göras av 
någon annan än kommunen 
skall göra det. Tänk vad det 
skulle generera i kommu-
nalskatt!

Genom det privata företa-
gandet kommer våra skatte-
medel in, som kan användas 
i välfärden. Att det funnits 
människor i det här landet, 
som har varit villiga att satsa 
kraft, tid och pengar är ju 
trots allt det som byggt upp 
den välfärd vi har idag. Hur 
kan man helt bortse från 
detta inom Socialdemokra-
terna? Ja, inte helt kanske, 
för det finns ju fortfarande 
några företrädare inom SAP 
som inser företagandets 
betydelse för vår gemen-
samma välfärd, till exempel 
Niklas Nordström i S-krö-
nikan i GP den 20 juni 2012 

och här hemma i Ale hörde 
vi i måndagens budgetdebatt 
Tyrone Hansson (S) tala 
om vikten av företagande. 

Konkurrens skapar mång-
fald, men det  innebär  också 
att, den entreprenör som 
vill arbeta med hemtjänst 
här i Ale verkligen får  visa 
framfötterna för att kunna 
slå sig in på marknaden. 
Eller hur? LOV är konkur-
reras inte med pris utan med 
kvalitet! Observera detta! 
Konkurrens skapar också 
engagemang , nog så viktigt 
inom hemtjänsten. Det 
krävs fler aktörer med andra 
perspektiv och drivkrafter 
som kan utveckla välfärden 
för att kunna möta morgon-
dagens  utmaningar  inom 
välfärden,med en  åldrande 
befolkning och färre för-
värvsarbetande. Kommunen 
kommer inte att klara av det 

själv. Vi kan inte höja skatten 
hur mycket som helt. Taket 
är väl nått vid det här laget i 
Ale kommun.

För mig är det en själv-
klarhet att det måste få 
uppstå vinster annars finns 
ingen drivkraft som moti-
vera investeringar och 
utveckling.

•  Debatt = ”att byta åsik-
ter” logisk argumenta-
tion inte ”pajkastning”.

•  Valfrihet = när man fritt 
kan välja.

•  Konkurren = flera aktö-
rer på marknaden

Och så var det det här 
med skatten, vad är det 
som genererar skatt? Jo, 
inkomster från anställda 
i det privata näringslivet. 
Glöm aldrig det! Ha en skön 
sommar!

Ingela Nordhall
Aledemokraterna

I skuggan av budgetdebat-
ten på måndagens kom-
munfullmäktige inter-

pellerades också avslöjandet 
från Sverigedemokraterna 
om att Ale kommuns inköp 
av köttråvaror inte följer de 
riktlinjer som gäller enligt 
antagna kost- och miljömål. 
I vår granskning av fjolårets 
inköp har det bland annat 
framkommit att stora mäng-
der kött köps in från fjärr-
ran länder på bekostnad av 
närproduktion och miljö. 
Vidare har det till kommu-
nens verksamheter identifie-
rats inköp av köttprodukter 
enligt Islams påbud Halal, 
som är en rituell och onö-
digt plågsam metod för av-
livning av enligt religionen 
tillåtna födodjur.

Efter inledning av Sve-

rigedemokraternas Robert 
Jansson med redogörelse 
för granskningen och 
problematisering kring de 
upptäckta bristerna samt 
den konstaterat vilseledande 
informationen på Ale kom-
muns hemsida gav kommun-
ledningen sitt svar genom 
Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C ).

När det i stora delar 
bortförklarande svaret lästs 
upp innantill hade sorgligt 
nog ingenting antytts om 
vad den politiska ledningen 
avser göra för att förbättra 
kommunens upphandling 
och inköp av kött. Dock 
medgavs att informationen 
på kommunens hemsida om 
ursprunget av köttråvaror 
är felaktig och ska omarbe-
tas. Sverigedemokraterna 

noterar att denna del av 
hemsidan efter avslöjandet 
har stängts ned. I frågan 
om ritualslaktat Halalkött 
och huruvida detta ska få 
förekomma i kommunens 
serveringar gavs inga raka 
besked och de inköp som de 
facto gjorts avfärdades som 
felleveranser(!).

På sedvanligt maner i 
frågor som lyfts av Sveri-
gedemokraterna valde där-
efter oppositionen att sänka 
debatten till grundvatten-
nivå och försöka flytta fokus 
ifrån sakfrågan. Ingmarie 
Torstensson (V) likställde 
i sin agitation ritualslaktat 
Halalkött med den obliga-
toriska vegetariska kost som 
erbjuds i kommunal matser-
vering och Paula Örn (S) 
lyckades med sin inte helt 

oförutsägbara retorik här-
leda hela debattämnet till, 
hör och häpna, främlings-
fientlighet.

Anmärkningsvärt är att 
Miljöpartiet, som i budget-
debatten särskilt framhöll 
miljömålen för t ex när-
produktion av livsmedel, 
inte ens bemödade sig att 
uttrycka en hållning när 
fakta från verkligheten dis-
kuterades i interpellationen. 

Sverigedemokraterna 
kan mot bakgrund av detta 
tyvärr konstatera att det 
politiska engagemanget för 
miljön och de kommunala 
verksamheternas kvalité på 
köttråvaror är svagt och att 
delar av de kost- och mil-
jömål som antagits för Ale 
verkar förbli tomma ord.

Sverigedemokraterna Ale

Upphandling av livs-
medel är en av de 
mest komplicerade 

upphandlingar man kan göra.  
Ale kommun ingår sedan ett 
par år tillbaka i Göteborgs 
kommuns upphandling.

Vi är skyldiga enligt lag att 
följa reglerna om offentlig 
upphandling. I nuvarande 
upphandling är huvudleve-
rantören Servera.

En del upphandlade varor 
är importerade varor av 
bland annat kött och det går 
inte att välja andra alternativ. 

Ale Matservice har, där det 
finns möjlighet, valt att till 
största delen köpa in svenska 
produkter när det gäller just 
kött.

En del andra beställare 
i kommunen har inte gjort 
detta utan köper in importe-
rade produkter. Det kan till 
exempel handla om försko-
leenheter som själva lagar 
sin mat och behöver mindre 
storlekar på förpackningar 
än v ad som finns. Då kan 
det ibland köpas in utländskt 
kött om vår leverantör inte 
kan erbjuda de mindre för-
packningarna av svenskt 
ursprung.

Skrivningen på hemsidan 

har inte varit uppdaterad 
utan har funnits kvar sedan 
innan vi gick med i Göte-
borgs kommuns upphand-
ling. Texten stämmer till stor 
del när det gäller ursprung 
men en del leverantörer är 
inte upphandlade längre. 
Denna skrivning ses över och 
uppdateras.

Upphandlingsenheten 
höll i en information för 
utbildningsnämnden den 
23/5 om lagen om offentlig 
upphandling. Där gavs bland 
annat exempel på att närpro-
ducerat inte är det som alltid 
har minst miljöpåverkan. 
Till exempel har grönsaker 
som odlas i växthus i Sverige 
större miljöpåverkan är grön-
saker som odlas i Spanien på 
friland och fraktas till Sve-
rige. När det gäller grönsaker 
arbetar vi redan nu mycket 
med säsongsgrönsaker och 
kommer att se över om det 
kan utvecklas ännu mer.

Det stämmer inte att stora 
mängder importerat kött 
köps in. 88% av det kött som 
köptes in under perioden 
201010-201110 är av svenskt 
ursprung. Av resterande del, 
12 %, är en del ersättnings-
varor som vi får när vårt 

val av produkter inte finns 
och en del av dessa är också 
returnerade.

På den sammanställning 
av produkter som Sveri-
gedemokraterna tagit del av 
finns det en kartong hala-
slaktad kyckling för 262,76 
kr. Av totalt inköp på kött på 
3 476 904,89 kr motsvarar 
detta 0.007 % av totala inköp 
av köttprodukter.

Kött som slaktas i Sverige 
omfattas av svensk lag om 
djurskydd. I Sverige är det 
inte tillåtet att slakta utan 
bedövning vilket innebär att 
det enda som skiljer slakteri-
processen är att det finns en 
muslimskt utbildad person 
närvarande vid slakten som 
säger ”I Guds namn, Gud 
är större” [Bismillah, Allahu 
Akbar]. Djuret och personen 
ska också vara vända mot 
Mecka. Vi anser inte att det 
innebär att djuret utsätts för 
onödigt lidande.

I Ale kommuns Kostpro-
gram står det bland annat: 
”Anpassning av menyer kan 
erbjudas dem som av reli-
giösa, kulturella eller etiska 
skäl inte kan äta maten från 
den ordinarie matsedeln.” 
Det är en viktig skrivelse för 

att kunna möta såväl religi-
onsfrihet som att till exempel 
veganer ska erbjudas en full-
god näringsriktig måltid.

I debatten i kommunfull-
mäktige måndagen den 18 
juni sa Sverigedemokraterna 
att de inte tyckte att skrivel-
sen i kostprogrammet hörde 
hemma i ett demokratiskt 
samhälle. När de fick följd-
frågan vad de menade med 
det valde de att inte svara. 
Det är svårt att då veta 
vad de menar med att det 
skulle vara odemokratiskt 
att erbjuda anpassning av 
menyer av religiösa, kultu-
rella eller etiska skäl. Det är 
inte långsökt att tro att det 
Sverigedemokraterna är ute 
efter är att, i vanlig ordning, 
försöka förtrycka människor 
som har en annan gudstro 
än vad Sverigedemokraterna 
finner vara lämpligt.  Det är 
mycket svårt för oss att förstå 
på vilket sätt det skulle vara 
demokratiskt att bete sig på 
det viset.

Elena Fridfelt (C) 
Ordförande Utbildningsnämnden

Dennis Ljunggren (S)
Vice ordförande 

Utbildnignsnämnden

Varför undervärderar ni aleborna?

Viljelöst kring kost- och miljömål
efter Sverigedemokraternas avslöjande

Svar på Sverigedemokraternas insändare och fråga angående Ales kommuns inköp av kött


