
De krav Sveriges 
kommuner och 
landsting ställer 

vid upphandling av mat ska 
motsvara kraven för svensk 
livsmedelsproduktion. Det 
handlar om ganska självklara 
saker: mjölk ska komma från 
kor som har fått vara ute 

och beta på sommaren, kött 
från grisar som inte har fått 
svansen avklippt och ägg 
från hönor som har tillgång 
till sandbad och sittpinne. 
För Centerpartiet är det 
självklart att dessa regler ska 
gälla. Genom att ta makten 
över maten i offentlig sektor 

går det också 
att skapa 
bättre förut-
sättningar för 
lokalproduce-

rad mat och för bättre mat-
kvalitet i skola och omsorg. 
Centerpartiet i Lilla Edet 
vill att all mat som serveras i 
skolor och äldreomsorg ska 
kraven för svensk livsmed-
elsproduktion följas. Det 
är något som redan i dag är 
möjligt i lagen om offentlig 
upphandling.

Centerpartiet i Lilla Edet
Carina Andersson

Kretsordförande
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 15 maj 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

• Information om patientnämnden
• Information om energifrågor
• Antagande av ny renhållningsordning

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 8 maj 
2013.

HÅLANDA. För första 
gången i sitt liv var 
Jannike Åhlgren på 
plats i Hålanda.

Anledningen var ett 
företagsbesök på Barn-
kullens förskola.

– Väldigt trevligt och 
givande, jag kommer 
gärna tillbaka igen, 
förklarade närings-
livschefen när hon tog 
farväl av barnen och 
personalgruppen.

Barnkullens förskola är inte 
som vilken förskola som 
helst. Sedan 2007 drivs verk-
samheten som ett föräldra-
kooperativ och som en eko-
nomisk förening.

– Vi är Hålandas största 

privata arbetsgivare med sju 
personer anställda, förkla-
rar förskolechef Pernilla 
Olsson.

Mot den bakgrunden hade 
Pernilla bjudit in Ale kom-
muns nya näringslivschef, 
Jannike Åhlgren, till en för-
utsättningslös diskussion. 
Jannike tackade omedelbart 
ja till inbjudan och förra 
fredagen var hon på plats 
i Hålanda för allra första 
gången.

– Det är jätteviktigt att vi 
har ett fungerande närings-
liv i alla våra orter. Med sju 
anställda är dessutom Barn-
kullen rent storleksmässigt 
inget litet företag sett ur 
ett Aleperspektiv, de allra 
flesta verksamheter har 1-5 
anställda, säger Jannike Åhl-
gren.

– Jag gör i snitt 3-5 före-
tagsträffar i veckan och 
hoppas kunna fortsätta med 
det. Oftast åker jag ut och 
besöker företagen, men 
ibland händer det att repre-
sentanter kommer till mitt 
kontor. Jag vill lyssna av 
behoven och ta reda på vad 
vi gemensamt kan utveckla i 
Ale kommun.

Syftet med fredagens 
möte var inte att lyfta fram 
konkreta önskemål från 

Barnkullens förskola eller 
för den sakens skull uttrycka 
något missnöje i dialogen 
med Ale kommun.

– Nej, det fanns inga 
sådana skäl. Vi tyckte det 
kunde vara roligt att få ett 
ansikte på kommunens nya 
näringslivschef. Nu har vi 
fått träffa Jannike och upp-
rättat en kontakt, som känns 
jättebra.

Jannike Åhlgren var av 
samma uppfattning.

– Jag har fått en bild över 
den verksamhet som bedrivs 
här. Det är med rätta som 
de känner en stolthet över 
Barnkullens förskola. Dyker 
det upp frågor där jag kan 
hjälpa till så gör jag självklart 
det. Det ligger i mitt uppdrag 
som näringslivschef att stötta 
kommunens företag.

Pernilla Olsson berättade 
vidare om ett antal lediga 
platser som kommer att dyka 
upp på Barnkullens förskola 
till hösten.

– Av den anledningen är 
det viktigt att vi marknadsför 
vår verksamhet på olika sätt 
och tillsammans hjälper till 
att sätta Barnkullens förskola 
på kartan.

Det är märkligt att nästan 
identiska insändare från 
vänsterkartellen kommer två 
veckor i rad. Visserligen har 
de slagit huvudet på spiken 
att vi är vana att bli omhän-
dertagna från födseln. Valfri-
het för medborgaren är en 
styggelse som de gamla inte 
kan hantera tycker ni tydli-
gen. Sista insändaren står ej 
pensionärsorganisationerna 
med i texten. De kanske 
tycker att de gamla kan välja 
själva. Jag kan förstå att det 
finns svårigheter hos vissa 
att hantera sin vardag både 
mentalt och fysiskt. Men att 
inte få välja det för att man 
inte är van och kommunen 
vet bäst det anser jag som 
kränkande. 

Snart pensionär

– Näringslivschefen på besök i Hålanda
Förskola som företag

I HÅLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett annorlunda företagsbesök blev det för Jannike Åhlgren när hon besökte Barnkullens 
förskola i Hålanda.

Pernilla Olsson, förskolechef.

Rätten att välja 
även för äldre

Kloka beslut = bra mat

Protokollet är justerat

Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 16 april 
2013 är justerat. Anslag om justeringen har tillkännagivits på 
regionens anslagstavla den 3 maj.

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

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 28 maj, kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård

Årsmötesförhandlingar med 
bl.a. förslag till stadgeändring 

med kommentarer och motioner. 
Debiteringslängd är framlagd

samt fastställa dag för debitering till 
den 31 juli 2013.

Handlingar finns på Skepplanda 
bíbliotek samt på hemsidan:  
www.vagforeningen.se

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

Det är märkligt att 
följa i kommunpoli-
tiken i Ale hur S och 

MP går i Vänsterpartiets 
ledband. Det blir allt mer 
tydligt att en röst på S eller 
MP i kommande kommu-
nalval i Ale kommer att vara 
en röst på V. 

Den fråga som V-MP-S 
driver allra hårdast är mot-
ståndet mot att äldre ska 
få bestämma själva om hur 
de ska ha det . Motståndet 
mot LOV, lagen om val-
frihetssystem, har blivit en 
symbolfråga och V verkar nu 
ha fått med sig S och MP på 
sin linje att försöka sabotera 
genomförandet av lagligt 

fattade beslut. Vänsterop-
positionen har varit med och 
tagit fram kravlistan på dem 
som ska utföra hemtjänst i 
Ale kommun, men vill nu 
ändå inte godkänna företag 
som våra 
kom-
petenta 
tjänstemän 
bedö-
mer som 
seriösa och 
lämpliga. 

De 
personer i Ale som får beslut 
om hemtjänst erbjuds att 
välja utförare och får veta 
vilka utförare som finns att 
välja mellan. Alla utförare 

uppfyller samma kvalitets-
kriterier och observera att då 
talar jag om både den kom-
munala hemtjänsten och de 
privata företag som är god-
kända i vår kommun. Den 

som even-
tuellt 
inte vill 
välja till-
delas en 
utförare 
som den 
personen 
behåller 

så länge han eller hon inte 
begär att få byta utförare, 
något som alltid är möjligt. 
Vilken utförare som tilldelas 
den person som avstår från 

att välja beror på en turord-
ning som är utformad så 
att alla godkända utförare 
turas om att ta emot dessa 
personer. LOV bygger på att 
alla utförare behandlas lika 
av kommunen och så är det 
i Ale kommun. Till skillnad 
från V och tydligen även 
S och MP så anser vi fem 
partier i kommunledningen 
att det är bra med företag 
och att allt inte ska skötas av 
staten och kommunerna.

Det som upprör mig 
mest i V-MP-S-insändaren 
är påståendet att de gamla 
i Ale är vana vid att inte få 
välja och därför är det bäst 
att kommunen fortsätta 

att sköta om allt för dem. 
Vilken häpnadsväckande 
nedlåtande inställning mot 
våra äldre. Alla är värda att 
få göra sina egna val oavsett 
ålder!

Boel Holgersson (C)
ordförande omsorgs- och arbets-

marknadsnämnden

Svar på insändare "Vad händer om du inte kan eller vill välja hemtjänstgivare?"

Kommunen garanterar hemtjänstens kvalitet

>> Vilken häpnadsväckande 
nedåtlåtande inställning mot 
våra äldre. Alla är värda att 
få göra sina egna val oavsett 
ålder! <<


