
Personlig assistans 
läggs ut på entre-
prenad i Ale. Det är 

inget nytt fenomen, inte 
unikt på något sätt. Många 
kommuner har varit före, 
en del har fått kritik, andra 
säger sig både ha sänkt sina 
kostnader och höjt kvalitén. 
Det är ändå ett beslut som 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden får leva med 
att bli ifrågasatt för. Det 
finns en kluvenhet kring 
frågan och uppfattningarna 
har inte gått mindre isär 
efter den senaste tidens av-
slöjanden kring hur privata 
vinstintressen har smugit 
sig in i den svenska vården. 
Enligt Allianspartierna och 
Aledemokraternas beräk-
ningar innebär beslutet 
att budgeten för 2014 nu 
går ihop. Med personlig 
assistans i privat regi sänks 
kommunens kostnader med 
motsvarande 3,6 miljoner 
kronor – och ingen ska bli 
drabbad – negativt.

Hur är det möjligt? Är det 
möjligt?

Jag vet inte, men jag 
tillhör den kluvna gruppen. 
Hur kan en verksamhet 
bara genom att ändra drifts-
ansvarig, det vill säga att 
gå från offentlig till privat 
regi, göras flera miljoner 
billigare utan att någon ska 
märka något… ”Vi jobbar 
effektivare”. Jo, men det är 
ju fortfarande ett humanitärt 
uppdrag som ska utföras. 

Någon ska ge någon annan 
assistans. Denna hjälp kan 
väl bara utföras på ett sätt? 
Hur kan någon göra det 
billigare? Facket sätter 
väl lönerna och villkoren? 
Hemligheten ska då sitta i 
själva organisationen, led-
ningsfunktionen ska vara 
billigare eller effektivare. 
Det är där vinsten eller 
besparingen gentemot 
offentlig drift ska göras. Det 
är möjligt att det är sant, 
men då blir min följdfråga 
varför inte den offentliga 
sektorn försöker ta efter? 
Om det är så mycket dyrare 
att driva en verksamhet i 
offentlig regi måste något 
vara otroligt fel.

Eftersom behoven är så 
stora inom de verksamhe-
ter som Omsorgsnämnden 
ansvarar förstår jag att man 
lockas att köpa förslaget 
med privat personlig 
assistans om det sam-
tidigt medför att man 
får miljoner över till att 
släcka andra bränder. 
Särskilt om ingen drab-
bas negativt… 

Vi har skrivit en del 
om Anders Lundins 
dokumentärfilm om 
livet på Surte. Ja, just 
så, på Surte. För sam-
hället var glasbruket, så 
livet i Surte blev livet 
på bruket. I torsdags 
kväll fick jag 
själv chansen 

att för första gången se hela 
filmen. Det var en enorm 
upplevelse. Välgjord och 
innehållsrik. För oss som 
känner igen personerna 
var det extra roligt. Nisse 
Svensson, Bertil Lund-
gren och Ulla Henriksson 
återger tillsammans med 
filmmakaren Anders Lundin 
en mycket detaljerad bild av 
Surtes historia med utgångs-
punkt från glasbruket. Med 
andra ord torde alebornas 
julklapp till sig själva vara 
ganska självklar. Filmen om 
livet på Surte är inte bara en 
kulturhistorisk upplevelse 
för surteborna, det är en 
dokumentation om vad som 
har påverkat mycket av den 
bruksanda som fortfarande 
gör sig påmind med jämna 
mellanrum runt om i Ale.
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex.  
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande.  
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av  
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå  
tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom 
film och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom 
reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
om webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny 
gren i vår verksamhet där vi gärna vill vara med och räkna 
på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Välkommen till Alvhems IK:s

Luciafirande
på Gläntevi söndag 8 dec kl 15
Kaffe med dopp, medlemslotteri och bingo m.m.

Lördag 7 december kl 11-15
Lödösehus

Försäljning av slöjd- och  
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Julmarknad

Gammaldags 
Julmarknad
på Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 7 dec kl 11 - 14
Julmusik, tomte, 
kaffe, våfflor. 
Fin blandning av 
hantverkare, 
föreningar och 
produkter

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR

Arrangör:
Fri entré
Välkomna!

JulkonsertAle Lucia bjuder in till

i Starrkärrs Kyrka
onsdag 11 december kl 19

Medverkar gör operasångerskan Maria 
Lindberg Kransmo, Erik Likiss samt 

musikelever från Ale gymnasium under 
ledning av Ingegerd Andersson

Välkomna!

Ö

TYGLADAN

Julen 
  är här!

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Duktyger
VAXDUK 30:- /m VAXAT LINNE 149:- /m

BORDSFILT 70:- /m

METERVARA, FÄRDIGSYTT OCH INREDNING

GARDINSTÄNGER 99:- FLEECE 65:- /m

BROMSEXPERTEN

  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                         
Med handbroms          inkl. moms per axel*

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete. Rydéns Bil
GRÖNNÄS
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SKEPPLANDA


