
Ordföranden för Cen-
terpartiet i Ale, Boel 
Holgersson, skriver 

i en insändare, vecka 42, om 
LOV och dess möjligheter 
för de äldre att välja vem som 
skall utföra omsorgen samt 
partiets syn på framtida val-
möjligheter i äldreomsorgen.

Vilka är då behoven att 
välja? Att få välja bostadsort 
när man behöver flytta in på 
ett serviceboende/trygghets-
boende måste väl vara ett av 
de viktigaste behoven, där 
det är viktigt att den äldre 
eller anhöriga får vara med 
och välja. Men detta tyckte 
uppenbarligen inte Boel Hol-
gersson när hon gick i spetsen 
för att förändra Klockarängen 
till ett rent Demensboende. 
Detta beslut har bland annat 
fått som konsekvens att äldre 
personer nu i betydligt större 

omfattning måste flytta runt 
i vår kommun och inte får 
möjlighet att bo kvar i sin 
hembygd. De rycks upp ur 
sitt sociala sammanhang med 
kyrklig församlingsgemen-
skap, pensionärsförening, 
besöksgrupp med mera. De 
äldre förlorar också kontak-
ten med äldre vänner som 
kanske inte klarar att åka en 
längre sträcka för ett besök. 
Vad tog det fina talet om 
valfrihet vägen? Det borde 
istället finnas mer småskaliga 
demensboenden (gruppbo-
enden) och äldreboenden 
i varje kommundel och ett 
första steg borde omgående 
bli att återgå till att ett antal 
avdelningar på Klockarängen 
åter reserveras för äldre utan 
demens.

Valfrihet för Boel Hol-
gersson och Centern gäller 

tydligen inte det mest grund-
läggande behovet.Tydligen 
handlar det om att de privata 
vårdbolagen skall få börja 
tjäna pengar på våra äldres 
val i Ale, då det blir möjligt 
för riskkapitalbolag som till 
exempel Carema och Attendo 
att starta verksamhet. Risk-
kapitalbolagen som gjort sig 
kända för låg bemanning 
(ca 10% färre personal i de 
privata vårdbolagen) och vin-
ster som inte går tillbaka till 
vården utan till skatteparadis 
för att slippa beskattning.

Här är ett bättre alternativ: 
Ale kommun kan förändra 
och utveckla en ökad valfrihet 
själva inom ramen för befint-
liga boenden och hemtjänst. 
Börja med att låta de äldre få 
möjlighet att välja bo kvar i 
sin hembygd. 
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Jag som politiker tänker 
ofta på pengar, framfö-
rallt avsaknaden av dem. 

Det är något jag tror alla  
politiker håller med om. Det 
behövs mer pengar till våra 
verksamheter. Och därför är 
det väldigt viktigt att hushålla 
med de pengar vi faktiskt har 
att fördela. 

Problemet med de privata 
utförarna är att forskning 
visar att privata utförare i all-
mänhet har en lägre beman-
ning än kommunen och dess-
utom en lägre andel utbildad 
arbetskraft. Som utbildad 
undersköterska och anställd 
på Östra sjukhuset vet jag att 
vi i dagens sjukvård har en för 
låg bemanning i förhållande 
till behovet. På Östra sjukhu-
set ligger vi på över 100% i 
beläggningsgenomsnitt, alltså 
alla avdelningar har över-
beläggningar året runt. Då 
kan man anse att det är för 
att vårdpersonal är lata och 
ineffektiva. Själv anser jag 
att det är tvärt om, vi arbetar 
hela tiden lite mer effektivt 

och lathet kan man inte till-
skriva dagens vårdpersonal. 
Som exempel på akutmot-
tagningarna i Göteborg ökar 
de sökande med 10% per år 
och har gjort så de senaste 
åren, men personalstyrkan 
har varit den samma alla 
dessa år. ”Man springer alltså 
lite snabbare”.  Detta gäller 
naturligtvis även den kom-
munala verksamheten. Därför 
anser jag att om man ska gå 
med vinst i våran verksamhet 
måste man ta bort verksam-
het. Vi behöver mer verksam-
het inte mindre, alltså mer tid 
till de gamla. För mig är verk-
lig valfrihet att inom bistån-
det kunna välja om man vill 
gå ut på en promenad eller 
ha extra städning innan ens 
familj kommer på besök. För 
att kunna göra detta behövs 
mer pengar inte mindre. 

Sedan har vi problemet 
med meddelarfrihet inom 
privat verksamhet. Om man 
upptäcker att företaget gör 
något fel gentemot brukarna 
och beslutar sig för att gå till 

media, kommer företaget 
anse att någon varit illojal 
mot företaget. Då detta 
skadar företagets anseende 
kommer man aktivt leta 
inom sin organisation efter 
”tjallaren”. Detta är inom 
det offentliga belagt med 
straff upp till fängelse. Men 
som sagt tillåtet hos privata 
utförare.

Angående ekonomin så 
kommer det att bli dyrare 
med denna form av avreg-
lering. Det vet vi för att allt 
vi har avreglerat de senaste 
tjugo åren har blivit det (el, 
taxi, järnväg, posten). Alla 
dessa fördyringar drab-
bar inte skattekollektivet, 
men har blivit dyrare för 
konsumenten. Det beror 
på att privata utförare inte 
är intresserade av att utföra 
olönsam samhällsservice. 
Alltså att de vill plocka russin 
ur kakan. Jag är mycket tvek-
sam till att privata utförare 
kommer att vara intresserad 
av att täcka till exempel Live-
red, då det ligger för långt 
bort för att löna sig. Det 
kommer kommunen att få ta 
då man inte kan tjäna pengar 
på dessa brukare.

Men jag håller med om 
att kommunal verksamhet 
är långt från fulländad och 
beslutsvägarna är ofta för 
långa. Vi har många förbätt-
rings områden när det gäller 
ledning och styrning. Vi 
måste i större utsträckning 
utgå från vårdpersonalens 
erfarenheter och kompetens 
än vad man gör i dag. De 
vet vad brukarna anser om 
vården och vilka behov. De 
vet var våra problem inom 
verksamheten finns. Framfö-
rallt sitter de ofta på lösning-
arna på problem inom vår 
verksamhet.  

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Svar om LOV:en till Johanna Häussler Sand

Rose-Marie du skriver 
om Alliansregeringens 
satsningar inom infra-

struktur med underhåll och 
nyinvesteringar. Det är bra. 
Men du skriver också ”En 
av regeringens satsningar 
kommer vi i Ale att få stor 
glädje av då pendlingsvägen 
till och från Göteborg och 
Trollhättan förkortas rejält.” 
Jag vill bara påpeka att det 
inte är Alliansregeringen som 
beslutade om pengar till till 
sträckan Götebrog – Troll-
hättan. 

Redan under 90-talet 
pågick ett intensivt planar-
bete i Ale kommun för att 
kunna bygga ut vägen till 
fyrfältig väg med planfria 
korsningar och dubbelspår 
på järnvägen. Ale kommun 
tillsammans med Göteborgs-
regionens kommunalförbund 
jobbade intensivt med att få 
fram beslut om finansiering. 
Senare när Västra Göta-
landsregionen bildades fanns 

en enighet om att prioritera 
sträckan Göteborg – Älv-
ängen vilket var avgörande 
för ett senare beslut av dåva-
rande regering med S, V och 
MP majoritet.

När sedan SAAB hotades 
av nedläggning kom SAAB-
paketet med finansiering hela 
vägen till Trollhättan. Det 
gällde både väg och järnväg 
och med S, V och MP majo-
ritet i regeringen och i Ale. 
Bana väg i väst blev arbets-
namnet.

Några historiska  Milstol-
par:
1980-talets början: En 
utbyggnad av Norge/Väner-
banan börjar diskuteras under 
projektnamnet Nordlänken.
1991: Banverket beslutar sig 
för att förorda en utbyggnad 
av Norge/Vänerbanan mellan 
Göteborg och Öxnered.
1992: Regeringen beslutar 
att Nordlänkens sträck-
ning ska gå nuvarande banas 
sträckning, via Trollhättan/

Vänersborg och Dalsland. 
Banverket får i uppdrag av 
regeringen att bygga Norge/
Vänerbanan mellan Göte-
borg och Öxnered.
2004: Den socialdemokra-
tiska regeringen, Vänster-
partiet och Miljöpartiet enas 
om satsningar för att stärka 
Trollhättan och Västsverige 
som utvecklings- och pro-
duktionsplats för fordons-
industrin. En utbyggnad av 
E45 bedöms vara av central 
betydelse för en framgångsrik 
utveckling av regionen.
2006: Banverket och Väg-
verket beslutar sig för att 
ena utbyggnaden av de 16 
deletapperna mellan Göte-
borg och Trollhättan under 
ett gemensamt projektnamn: 
BanaVäg i Väst.
2012: Året då allt är klart.

Tyvärr har inte heller 
Alliansregering förmått att 
finansiera ett bygge av ny väg 
i Göta och Torpabron.

Inga-Lill Andersson (S)

Kommentar till Rose-Marie Fihn (FP):

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktiges  
sammanträde den 21 november 2012 
är inställt.

Nästa sammanträde är den  
12 december 2012 i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus kl 17.30

Bert Åkesson
ordförande

Ta en utflykt och besök några av våra visningshus på ned-

anstående adresser. Visningen pågår mellan kl. 12.00-15.00.

• Ripan special Hallonstigen 5, 463 71 Lödöse 

                             (tomter till salu i Lilla Edet)

• Vråken special Tofsvipeg 9, 422 43 Hisings Backa

På vår hemsida www.fiskarhedenvillan.se finner Ni samtliga 

husmodeller och fler platser i landet som vi visar hus på. 

031-354 34 02 • 031-354 34 01 • www.fiskarhedenvillan.se

Villavisning 18/11!

Ripan special

Vråken special

Den 20 november 
byter vi telefon-
nummer!
Vårt nya nummer är:

 010-441 95 15. 

Hos oss kan du teckna avtal om 
Frisktandvård – tandvård till 
fast pris.  Läs mer på 
folktandvarden.se/vgregion

Välkommen!

Folktandvården Bohus
Bohus Centrum 
bohus.ftv@vgregion.se

Inte Alliansregeringens beslut

Äldre får inte bo kvar i sin hembygd

Redox Bilfarm AB har som 
aff ärsidé att förlänga 
livscykeln för så stor andel 
av en bils komponenter som 
möjligt. Vi strävar efter att göra 
detta på ett kvalitetseff ektivt sätt och 
samtidigt ta hänsyn till inre och yttre miljö.

Vi söker nu en erfaren 

ekonomiansvarig 
på heltid till vårt kontor i Skepplanda. 

Arbetet innebär löpande redovisning, moms – 

och skattedeklarationer, löner samt bokslut för 

Redox Miljöhantering med tillhörande bolag.

Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökningshandlingar skickas till 

ekonomi@redox.se

Kontaktperson är Lars Jönsson tel 0705-333025 

e-post lars.jonsson@redox.se


