
Gunilla Wallengren är inte 
ensam om att uppleva oro 
inför den förändring som 

sker när den personliga assis-
tansen för funktionsnedsatta 
ska privatiseras. 

– Jag har valt Ale kommun 
för att servicen fungerar bra. 
Till skillnad från ett privat 
bolag vet jag att pengarna 
hamnar på rätt ställe, det 
vill säga i verksamheten.  
Det finns en oro att det är 
privata företag med stora 
vinstintressen som ger sig in 
i anbudsförfarandet och att 
assistansen kan komma att 
försämras, säger Wallengren 
och fortsätter:

– Det är inte ens säkert att 

det finns ett intresse på den 
privata marknaden. I så fall 
innebär det fördyrade kost-
nader för 2014 med utred-
ning och underlag som ska 
fram.

Gunilla Wallengren är 
besviken över att frågan inte 
lyfts i Rådet för funktions-
hinderfrågor. De hade ett 
sammanträde den 18 novem-
ber, men politikerna valde att 
hålla tyst.

– Det minsta man kan 

begära är att kommunen 
flaggar för att diskussioner 
förs. Istället valde man att 
lägga locket på.

Har du ingen förstå-
else för den åtgärd som nu 
vidtas?

– Visst har jag förståelse 
för att man måste se på alter-
nativ, men jag är besviken på 
agerandet. Det är först nu vi 
fått reda på att ärendet redan 
var uppe 2012, men vi har 
inte blivit informerade om 
någonting. Detta är defini-
tivt en fråga för Rådet för 
funktionshinderfrågor.

Hur tänker ni agera nu?
– Jag får diskutera med de 

övriga föreningarna i rådet 
och se om vi skall begära ett 
extrainsatt möte gällande 
denna fråga. Personligen 
får jag ha lite is i magen och 
avvakta utgången. Det är 
tråkigt att behöva säga det, 
men det känns inte särskilt 
tryggt. Själv är jag nöjd med 
den service som Ale kommun 
ger mig idag och har inget att 
klaga på. 
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NÖDINGE. Den person-
liga assistansen för 
funktionsnedsatta i 
kommunen privatise-
ras.

Det var en förutsätt-
ning för att få Om-
sorgs- och arbetsmark-
nadsnämndens budget 
för 2014 att gå ihop.

Vidare förkunnas att 
korttidsvården kommer 
att ske på fler orter än 
idag och att specialist-
team skapas för att 
göra det ännu enklare 
för äldre att bo kvar 
hemma.

Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden presenterade 
i förra veckan sin nämndplan 
och budget för det kom-
mande verksamhetsåret. 
Ramen blir precis densamma 
som innevarande år, bort-
sett uppräkningar av löner, 
det vill säga 455,6 miljoner 
kronor.

– Det har varit en lång 
budgetprocess och många 
sittningar, säger nämndord-
förande Boel Holgersson 
(C).

På det senaste nämndmö-
tet upptäcktes ett räknefel 
som innebar att majorite-
ten, vid sittande bord, drev 
igenom förslaget om att pri-
vatisera den personliga assis-
tansen för funktionsnedsatta. 
En vänsterpartist och fyra 
socialdemokrater reserve-
rade sig mot nämndplanen 
och budgeten för 2014.

– Vi hamnade i en situa-

tion där det fattades pengar. 
Detta var det enda speci-
fika område där vi såg att vi 
kunde göra tillräckligt för att 
få budgeten att gå ihop. Det 
ska dock inte påverka bru-
karna, säger Boel Holgers-
son.

Problemet är att den 
statliga ersättning som Ale 
kommun får inte täcker kost-
naderna och därför har kom-
munala skattemedel använts 
för att täcka upp mellanskill-
naden. Det är slut på det nu.

Sektor arbete, trygghet 
och hälsa fick inför 2013 
uppdraget att effektivisera 
sin verksamhet så att man 
skulle klara uppdraget att 
utföra personlig assistans till 
samma kostnad som assis-
tansbolagen. Det lyckades 
inte.

– Det är ett antal olika 
variabler som gör att det inte 
går ihop, förklarar sektorchef 
Lisbeth Tilly.

Carina Zito-Averstedt 
(M), ledamot i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
välkomnar förändringen och 
ser inga farhågor i att den 
personliga assistansen för 
funktionsnedsatta privatise-
ras – tvärtom.

– Vi har drivit den här 
linjen. Ale är inte den första 
kommunen som gör en sådan 
här upphandling. Vi är trygga 
i beslutet och är övertygade 
om att det här kommer bli 
bra. Det är trots allt kommu-
nen som är ytterst ansvarig 
för verksamheten.

Ett upphandlingsförfa-

rande för privatiseringen ska 
nu arbetas fram av kommu-
nens tjänstemän. Förhopp-
ningen är att få en effekt i 
budgeten under andra halvan 
av 2014.

– Det är viktigt att vi 
jobbar fram ett bra upphand-
lingsunderlag där våra spe-
cifika kvalitetskrav framgår 
på ett tydligt sätt, säger Boel 
Holgersson.

Tio nya platser
2014 innebär också att ale-
borna får nya platser för äldre 
och personer med funktions-
nedsättning. Äldreomsorgen 
ska ägna sig särskilt åt att de 
boende ska trivas och känna 
sig väl omhändertagna. På 
Backaviks äldreboende i 
Nödinge öppnar tio nya plat-
ser för äldre. Korttidsvården 
kommer att ske på fler orter 
än idag. Korttidsenheten på 
Vikadamm stängs.

– Vi skapar ett specialist-
team för att göra det ännu 
enklare för äldre att bo kvar 
hemma med hjälp av insatser 
från hemtjänst, hemsjukvård 
och rehab. Teamet ska vara 
på plats och vårdplanera i 
den äldres hem så snart hem-
gång från sjukhuset är aktu-
ellt, säger Boel Holgersson.

Sektorchef Lisbeth Tilly 
är positiv till förändringen, 
som hon anser gynnar indi-
viden.

– Anpassningen sker 
på rätt plats, det vill säga i 
bostaden, från dag ett. Bru-
karen tränar i den miljö där 
hon eller han ska vara. Man 

tar bort trösklar, mattor eller 
andra hinder. Det skapar en 
trygghet för den enskilde.

Vidare planerar nämnden 
för hemmaplanlösningar 
inom flera områden. Bland 
annat kommer man att bygga 
ett motivationsboende för 
personer med missbrukspro-
blem, vilket leder till att Ale 
kommun inte behöver köpa 
sådan vård i samma utsträck-
ning som nu är fallet.

Motivationsboende
– Vi vill höja kvaliteten för 
den här målgruppen. Ett 
enigt kommunfullmäktige 
har fattat beslut om att anslå 
pengar till ett motivations-
boende. Vart boendet ska 
placeras är inte beslutat. Det 
pågår en skyndsam process 
av ärendet och vi hoppas ha 
klart med boendet under 
våren, säger Boel Holgers-
son.

Noterbart i övrigt från 

nämndplan och budget är att 
den öppna dagverksamheten 
för äldre blir kvar, detsamma 
gäller Alevira som dock får 
lite mindre kommunalt stöd 
nästa år.

– Det är ett socialt koo-
perativ och tanken är att de 
ska klara sig mer och mer på 
egen hand, säger Boel Hol-
gersson.

Antalet feriejobb kommer 
att bli oförändrat under 
2014, vilket innebär 250 
arbetstillfällen.

– Det fanns en motion om 
att fördubbla den siffran. Ett 
vällovligt syfte, men peng-
arna finns inte, konstaterar 
Holgersson.

Vad det gäller Skogsla-
get och Fixartjänster förblir 
anslaget oförändrat.

Skatteomfördel-
ningssystemet för 
kommunerna är 

gammalt och behöver 
förändras Samhället och 
kommunernas verksamhet 
har ändrats så mycket att 
systemet i dag är orättvist. 
En statlig utredning, vars 
resultat alla var överens 
om skulle ha införts 
redan 2013. Regeringen 
inklusive Centerpartiet 
har förhalat införandet 
och det vi debatterade  
var, vad gjorde regeringen 
med förslaget från den 
enhälliga utredningen?

Att det nu blir 2014 i 
stället för 2013 har kostat 
Ale och Lilla Edets kom-
muner många miljoner. 
Inte nog med det. Reger-
ingen lägger in en miljard 
kronor till det tiotalet 
kommuner och Stock-
holms läns landsting som 
har högst inkomster. Åter-
igen en flirt med dem som 
redan har det bra. Samti-
digt blir över 270 kommu-
ner och Västra Götalands-
regionen utan pengar från 
den miljarden. Det är en 
orimlig fördelningspolitik 
och illustrerar väl mode-
raternas värderingar och 
centerpartiets kollaps.

 
Vi socialdemokrater 
vill använda den ”mode-
ratmiljard” regeringen 
vill skänka direkt till sina 
välbeställda väljare till 
alla. Med vårt förslag 
skulle Ale få ytterligare 2 
miljoner och Lilla Edet 1 
miljon kronor mer i stats-
bidrag för år 2014. Där-
utöver kommer våra sats-
ningar på skolan. Vi vill 
både förbättra välfärden 
och hålla ihop landet. Det 
är orimligt att de mest 
välbeställda kommunerna 
får en gräddfil.

Att centerpartiet från 
utredningen till reger-
ingsbeslutet och nu denna 
veckan i riksdagen aktivt 
röstat för dessa orättvisor, 
det borde Boel Holgers-
son i Ale ha tänkt på.

S-riksdagsledamöterna 
Jörgen Hellman 

Christina Oskarsson

Förändring för att få ihop budgeten
– Personlig assistans ska privatiseras

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden presenterade sin 
nämndplan och budget för 2014 i förra veckan. Bland annat 
förkunnades det att Backaviks äldreboende i Nödinge öppnar 
tio nya platser för äldre. Från vänster nämndledamot Carina 
Zito-Averstedt, sektorchef Lisbeth Tilly, och nämndordfö-
rande Boel Holgersson (C).

Brukarna kritiska till hanteringen av frågan

Gunilla Wallengren.

HÅLANDA. Rådet för funktionshinderfrågor ogillar 
kommunens beslut om privatisering av person-
lig assistans – eller i första hand hanteringen av 
ärendet.

Gunilla Wallengren är vice ordförande i rådet 
och nyttjar den tjänst som Ale kommun idag till-
handahåller.

– Jag tycker det är dålig stil att inte informera 
oss brukare om förändringen. Personligen fick jag 
reda på det via en artikel i GP.

ÄLVÄNGEN. Swedbank 
står som programvärd 
för årets sista företa-
garmöte.

Ale Företagsforum 
bjuder in till sopplunch 
på Älvevi.

Bo Knutsson, som 
har 25 år med Anti-
krundan i ryggsäcken, 
håller föredrag.

Onsdagen den 11 december 
inbjuds kommunens före-
tagare till Älvängens IK:s 
klubbhus. Gulaschsoppa 
kommer att avnjutas och 
dessutom blir det provsmak-
ning av årets lokala julöl.

– Det är en tradition som 
vi håller fast vid. Det brukar 
vara uppskattat av lunch-
gästerna och naturligtvis 
dyker vi upp i år också, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Bryggerier.

Bo Knutsson har för den 
breda allmänheten blivit 
känd från tv-programmet 
Antikrundan. Bo är expert 
inom måleri och skulptur, 
glaskonst samt konsthant-
verk. Bo har antikaffär både 
i Vänersborg och i Stock-
holm. Han är också ordfö-
rande i CINOA, Internatio-
nella Konst- och Antikhand-
larföreningen samt tidigare 

ordförande i Sveriges Konst- 
och Antikhandlarförening.

– Det ska bli mycket 
intressant att ta del av Bo 
Knutssons berättelser. Jag 
hoppas och tror att kommu-
nens företagare känner lika-
dant, säger näringslivschef 
Jannike Åhlgren.

– Kommunchef Björn 
Järbur kommer att ta tillfäl-
let i akt att berätta vad som 
är på gång i Ale under 2014 
och lite grann blicka tillbaka 
på det gångna året, avslutar 
Jannike Åhlgren.

JONAS ANDERSSON

Christer ”Cralle” Sundberg 
från Ahlafors Bryggerier 
håller traditionen vid liv och 
låter kommunens företa-
gare provsmaka Ahle Julöl i 
samband med sopplunchen 
på Älvevi onsdagen den 11 
december.

Årets sista företagarmöte
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