
mokraterna klarar nämligen 
sällan av att vända perspektiv 
från nedbrytande till upplyf-
tande. 

Från bortalag till hem-
malag. Resultatet blir ett 
arbetsklimat där kommunens 
medarbetare inte känner 
självförtroende på sin arbets-

plats. Där alla spelar på 
bortaplan. Ni förstör för alla 
i kommunen och vi i Vän-
sterpartiet och miljöpartiet 
hoppas innerligt att ni efter 
valet förpassas dit ni hör 
hemma. Till opposition mot 
oss som tror på medarbetarna 
i Ale kommun. Till borta-
klacken! 

Johnny Sundling (V)
Minna Jernström (MP)
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Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Adina Hälsan önskar alla en

God Jul &
Gott Nytt Å r!

Vi på Nödinge Vårdcentral  
önskar alla patienter

God Jul &  
Gott nytt år!

Ordinarie öppettider alla 
vardagar förutom dag före  

helgdag då vi stänger kl 15.00

Ordinarie Öppettider 
Mån-tors 8-17 
Fre 8-16
AKUT mottagning  
alla dagar 8-9.30

Nödinge Vårdcentral

Efter tre års obefintligt 
styre av kommunens 
största och viktigaste  

nämnd, vill Alliansen kliva 
ner från läktan, ÄNTLIGEN 
säger vi.

I vecka 49s nummer av 
Alekuriren, kunde man läsa 
i en artikel från samtliga av 
Alliansens förtroendevalda 
i Utbildningsnämnden, att 
Aledemokraterna inte är med 
och tar ansvar för skolan i 
Ale, och ställt sig utanför 
samarbetet i nämnden. San-
ningen är den att det var 
Aledemokraterna som redan 
i april var den drivande 
parten internt inom Alliansen 
och drev frågan om att ett 
skriftligt samarbetsavtal över 
blockgränsen skulle göras på 
grund av förtroendebrist mot 
ledarskapet i nämnden. Men 

redovisningen av ett sådant 
avtal uteblev och tillväga-
gångssättet var oacceptabel 
för Aledemokraterna.

AD har i tre års tid försökt 
att både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt ta ansvar 
i nämnden, men möts av kalla 
handen. Det bemötande vi 
fått utstå från er i Alliansen, 
skulle på en arbetsplats ses 
som vuxenmobbning. Det är 
rent oförskämt av er att påstå 
att vi inte tar ansvar. Redan i 
mars 2011, sa vi i en reserva-
tion att Alliansens huvudlösa 
styre riskerar att utarma 

grundskolan både resursmäs-
sigt och ekomomiskt, vilket vi 
ser resultat av idag. 

Inför 2013 års nämndbudget 
fick nämnden  en utökad bud-
getram på 26 miljoner kronor 
av kommunfullmäktige för 
att göra politiska satsningar 
i grundskolan, så som till 
exempel ökad personaltäthet 
i förskolan cirka 20 tjänster, 
öka specialpedagoger inom 
förskola/grundskola med 
cirka 5 miljoner respektive 
7 st tjänster, särskilda sats-
ningar med mera. Nu i slutet 
av 2013 visar det sig, att av 

dessa 26 miljoner blev det 
0:- i satsning till grundskolan, 
istället kommer nämnden att 
få ett underskott på ca 8 mil-
joner kronor. 

Redan under gruppmötena 
i maj och juni 2012 påtalade 
Aledemokraterna att om 
inget gjordes åt gymnasiets 
programutbud skulle minst 
18 miljoner försvinna från  
grundskolans tänkta sats-
ning till gymnasiet istället. 
Återigen valde Alliansen 
oansvarigt att sticka huvudet 
i sanden. 

När det sedan gäller kritiken 

som Aledemokraterna riktat 
mot våra pedagoger i våra 
skolor, så talar faktiskt statis-
tik, utredningar och forsk-
ning sitt tydliga språk. Det 
finns otroligt många duktiga 
pedagoger i vår verksamhet, 
men det finns också stora och 
små brister, och för att kunna 
göra något åt den ohållbara 
situationen som råder måste 
man våga se och diskutera 
saken öppet. Som lärare har 
man ett stort grundläggande 
ansvar i våra barns lärande. 
Barnen är vår allas framtid. 
Med ett så stort ansvar måste 
man tåla att granskas både 

med positiv och negativ 
kritik, det är trots allt  lärarna 
som är elevernas viktigaste 
resurs för sitt lärande.

Alliansen avslutar sin arti-
kel med att Aledemokraterna 
skall säga till om vi vill vara 
med i matchen som precis 
börjat (efter tre års styre och 
oändligt många självmål.....) 

Vi deltar gärna i ett lag 
som passar, springer och gör 
mål, men inte i ett lag som 
tror sig kunna sätta oss på 
avbytarbänken som det har 
förefallit i tre års tid. Nej vi 
ser fram mot valutgången 
2014, då både spelplan och 
ledarskapet förhoppningsvis 
ser annorlunda ut efteråt.

Helene Ahlberg (AD) 
ledarmot Utbildningsnämnden

Helena Solving (AD) 
ersättare Utbildningsnämnden

Svar på Alliansens insändare vecka 49

Äntligen vill Alliansen inte sitta på läktaren

När vi träffades på 
senaste mötet för 
”Rådet för funk-

tionshinderfrågor” hade 
nämndplanen med budget 
2014 vare sig justerats eller 
antagits. Det hade endast gått 
en arbetsdag emellan Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämndens och vårt möte. Jag 
framförde att jag återkommer 
med färdigställd information.

Rådet för funktionshin-
der kommer till nästa möte 
bjuda in Verksamhetschefen 
för funktionshinder Ebba 
Sjöstedt. Då får ni informa-
tion och kan ställa Era frågor 
om privatisering av personlig 
assistans.  Du skriver i din 
artikel om att ärendet var 
uppe 2012 även detta  kan vi 
diskutera på vårt nästa möte. 

Ingrid Hellberg (KD)

Svar till Gunilla Wallengren angående  
”Brukarna kritiska till hanteringen av frågan”

Hej Aledemokrater, 
del av den styrande 
majoriteten här i 

kommunen. I Alekuriren 
vecka 49 dömde ni helt ut 
den kommunala skola som ni 
själva ansvarar för. Ni skriver 
att kommunens lärare har 
bristande kompetens och 
förmåga, att vi har svag skol-
ledning och dålig pedagogik. 
Det här är ingen ljum kritik 
mot verksamheten. Det är 
snarare en total sågning av 
hela den kommunala skolan 
i Ale. 

Vi vill att ni funderar lite 
över vilka konsekvenser den 

här typen av utbrott kan få för 
lärare och elever i den kom-
munala skolan. Låt oss inleda 
med en liknelse från idrotts-
världen. Den allsvenska 
fotbollssäsongen 2013 vann 
hemmalaget 160 matcher 
medan bortalaget bara vann 
70 matcher. Vad kommer det 
här sig egentligen? Det är 
ju samma spelare som spelar 
på hemma- och bortaplan. 
Varför är det då mer än dub-
belt så vanligt att hemmalaget 
vinner? Ja, rimligen beror det 

på två huvudorsaker. 
För det första förväntar 

sig hemmalaget att vinna 
eftersom fotbollsspelare har 
lärt sig att man ofta vinner på 
hemmaplan och för det andra 
stöttas hemmalagets spelare 
av hängivna supportrar som 
hejar på sitt lag. Positiva för-
väntningar och ett starkt stöd 
från den egna organisationen 
är inte bara viktigt i idrott. 
Samma enkla mekanismer 
skapar självförtroende och 
framgång överallt där männ-

iskor verkar. Till exempel i 
skolan. Aledemokraterna är 
ett lokalt missnöjesparti. 

Ni bygger hela er existens 
på att berätta för väljarna att 
en mängd saker är fel och på 
att allt skulle bli så mycket 
bättre om ni istället fick styra. 
Det här är egentligen inte så 
farligt, så länge det inte är 
ni som styr! När missnöjes-
partiet hamnar i regerings-
ställning minskar kvalitén 
i de olika verksamheterna. 
Missnöjespartier som Alede-

Aledemokrater till bortaklacken

Arbetet är i full gång!

Fler reser med buss och tåg

Minskade utsläpp med trängselskatt

Fler nyheter om Västsvenska paketet ser du 
i tidningen För en god livsmiljö. Missade du 
tidningen när den kom i brevlådan?  
Läs den på www.vastsvenskapaketet.se Vi socialdemokrater 

vill vara mycket tyd-
liga med att vi inte 

står bakom Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
beslut om att lägga ut per-
sonlig assistans på entre-
prenad. Om vi får väljarnas 
förtroende att styra i Ale 
efter valet i höst kommer vi 
att arbeta för att föra tillbaka 
personlig assistans till kom-
munal regi. 

Vi är mycket oroliga över 
de konsekvenser det kan få 
att sälja ut verksamheten och 
vi har inte sett några över-
tygande siffror på att bespa-
ringen kan bli så stor som 
moderatledningen påstår. En 
stor oro är de kraftigt försäm-
rade arbetsvillkor som kan 
drabba personalen. Det finns 
exempel på företag som till 
stor del anställer på timmar 
och där personalens restid 
inte ingår i arbetstiden. Vi är 
inte villiga att spara pengar 
med hjälp av kraftiga försäm-
ringar för personalens villkor. 
För vår del är det otroligt vik-
tigt att våra anställda omfattas 
av kollektivavtal. Enligt gäl-
lande regler är det inte möj-
ligt att kräva kollektivavtal vid 
en upphandling och därmed 
kan personalens villkor inte 
garanteras.  

Skälet till detta är att 
vi inte vill riskera att göra 

personlig assistans till ett 
”genomgångsyrke”. Ett yrke 
med så dåliga villkor att 
personalen bara arbetar där 
kortare tider på väg till något 
annat till exempel under 
studier eller medan man 
söker andra jobb. En av de 
viktigaste kvalitetsfaktorerna 
inom all omsorgsverksamhet 
är kontinuitet. Inom hem-
tjänsten är ett av våra vikti-
gaste kvalitetsmått att bru-
karna har så få olika personer 
som möjligt som besöker dem 
under två veckor. För oss är 
kontinuiteten för brukarna 
med personlig assistans lika 
viktig. Ett gott kvitto är väl 
att vi har brukare som har 
haft samma personal hos sig i 
över tio år!

Det är heller inte sannolikt 
att besparingen blir så stor 
som utmålas. Bland annat har 
Stenungsunds kommun lagt 
ner ett liknande ärende efter-
som deras beräkningar visade 
att det inte skulle bli någon 
besparing. Nej, personlig 
assistans är en viktig och väl 
fungerande verksamhet som 
vi inte vill slå sönder genom 
en långdragen och osäker 
upphandlingsprocess. 

Vi säger nej till utförsälj-
ningen av personlig assistans!

Eva Eriksson (S)
Vice ordförande i Omsorgs- och 

arbetsmarknadsnämnden

Brukarna får ta riskerna!


