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KUNGÖRELSE
Onsdagen den 12 februari 2014 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde i 
Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

Hur påverkas regionen av 
Västsvenska Paketet - Information 
av Johan Nyhus (S)
Budgetjustering 2014
Begäran om utökad kommunal 
borgen till Leifab
Svar på interpellation om samman-
slagning av kommunens två 
högstadieskolor

Bert Åkesson           Maria Olegård
ordförande           sekreterare

Sammanträdet är offentligt. Dagordning 
och handlingar finns att läsa på kom-
munens webbplats, kommunkontorets 
kansliavdelning och på biblioteket i Lilla 
Edet fr.o.m. den 5 februari 2014.
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Folkets hus i Nol
Alla medlemmar hälsas

 välkomna!

Då Ann-Sofie Borg och Lisbeth Tilly 
inte längre vill diskutera nedläggning-
en av Tillfällig Vistelse via pressen så 

undrar vi återigen om ni politiker har vaknat 
än? Ja, Boel Holgersson vi vet i alla fall att 
du är vaken och när vi bad er komma till oss 
för att se hur vi har det, så menade vi givetvis 
inte, att du skulle gå och titta på våra om-
sorgstagare. Vi värnar så gott vi kan om deras 
integritet, som du säkert förstår.

Däremot så skulle vi vilja att ni med egna 
öron och ögon hör och ser och kanske då att 
ni förstår lite bättre efter ett besök hos oss 
vad ni har beslutat och kanske också att ni då 
förstår personalens oro om omsorgstagarna 
lite bättre.

Vi är engagerade och lojala medarbetare 
i Ale kommun som vill hjälpa våra äldre, 
mycket svårt sjuka och döende omsorgstagare 
att opponera sig då de inte själva har ork att 
göra sin röst hörd.

Större delen av personalstyrkan börjar 
arbeta på Backavik den 3:e februari, vi har just 
nu fullt, det vill säga 18 omsorgstagare där 
det för närvarande inte finns någon boende-
lösning för cirka hälften av dem. Det är heller 
inte tänkt att man ska flytta alla för flera av 
dem är i för dåligt skick, det vill säga döende.

Personalens oro är främst inför dessa 
stackars människor som så väl behöver en 
lugn och trygg tillvaro och mycket omvård-
nad, då de till stor del ska skötas av vikarier 
(inget ont menat till alla våra duktiga vikarier, 
men kontinuiteten fattas och därmed också 
tryggheten) i en korridor som i övrigt håller 
på att byggas om till kontor. Är det värdigt att 

behöva sluta sina dagar på det sättet?
I övrigt vill vi bara återkoppla till Ann-So-

fie och Lisbeth, trots att det verkar vara 
slutdiskuterat:

Ja, ni har alldeles rätt i att vi vill väcka opi-
nion mot nedläggningen av Tillfällig Vistelse 
på Vikadamm! Däremot så vill vi inte och har 
heller inte diskuterat om, som ni uttrycker 
det, personalgruppens plågsamma process i 
pressen, det får stå för er. Den diskussionen 
tar vi med chefen, som vi inte har haft någon 
på två månader.

Personalen på
Vikadamm Tillfällig Vistelse

Politiker i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
har ni vaknat än?

Det är snudd på ett 
arrogant svar från 
verksamhetschefen 

inom äldreomsorgen och 
sektorschefen för arbete, 
trygghet och omsorg på 
de anställda på Vikadamm 
Tillfällig Vistelses insända-
re. Nämnda chefer menar 
att förklaringen till perso-
nalens frustration är oro 
för deras egen personliga 
del i en förändrad arbetssi-
tuation. 

Det skymmer den verk-
liga oron. Att äldre far illa. 

Förutom de äldre själva har 
anhöriga och vårdpersonal 
stor insikt och erfarenhet 
av de äldres dagliga liv. 

Jag önskar att den energi 
som går åt till anfall och 
försvar i den offentliga 
debatten, ofta i mate-
matiska och ekonomiska 
termer, ska omvandlas till 
ett djupt lyssnande till den 
erfarenhet som många av 
oss har och de flesta av 
oss kommer att få: att vara 
gammal. 

Lena Frantzén

Snudd på arrogans

Kasta inte sten i glashus, Eje!
I rådet för funktions-

hinderfrågor deltar 
ledamöter och ersättare 

från nästan alla funktions-
hinderföreningar i kommu-
nen, ledamöter och ersättare 
från Kommunstyrelsen, 
Kultur- och fritidsnämnden, 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden, Samhälls-
byggnadsnämnden och 
Utbildningsnämnden.

Rådet ska förstärka infly-
tandet i alla frågor som gäller 

funktionshindrade.
Rådet ska verka för att 

funktionshinderfrågor beaktas 
i nämndernas verksamhets-
planering.

Rådet kan initiera nya 
funktionshinderfrågor i 
nämnderna/Kommunstyrel-
sen.

Rådet kan vara remiss-
instans i frågor som rör 
funktionshindrade.

Rådet ska vara ett forum 
för samråd och kunskaps-

spridning.
Rådet för funktionshinder-

frågor ska vara en mötesplats 
för samråd i välfärdsfrågor 
och i synnerhet frågor som 
berör funktionshindrade.

Jag håller med Dig, Eje, 
om att det var ytterst olyckligt 
att frågan om de personliga 
assistenterna inte togs upp 
av ledamoten eller ersättaren 
från Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden (OAN) på 
rådets sammanträde den 18 

november.
Som Du skrev trodde 

ledamoten, som är relativt ny 
i politiken, att man inte får 
informera om ett ärende, som 
ej är justerat.

Den socialdemokratis-
ke ersättaren sa inte heller 
något! Därom skrev Du inget 
i din insändare! Det kallar jag 
att kasta sten i glashus! 

Jag tycker att det är 
pinsamt när Du hänger ut en 
enskild ledamot, som gjorde 

ett fel. Hon gör för övrigt ett 
mycket gott arbete i rådet! 
Eje, Du har väl också någon 
gång varit ny i politiken?

Beslutet var taget i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden. När jag informe-
rades om detta kallade jag, på 
begäran av funktionshinder-
föreningarna, omedelbart till 
ett extramöte. Dock kunde 
inte berörd personal komma 
förrän den 20 januari. Jag 
anser att även personalen ska 

respekteras!
För övrigt är rådet för 

funktionshinderfrågor inte 
moderatlett!

Rose-Marie Fihn (FP)
Ordförande i rådet för 
funktionshinderfrågor

2:a vice ordförande i Kommunstyrelsen

Svar på Eje Engstrands insändare i Alekuriren vecka 5

Eje, vad är pinsamt för 
moderatledningen? 
Att ta ansvar för att 

samtliga verksamheter i 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden är finansie-
rade? Det är nämligen det 
som ”moderatledningen” 
gör! Vi tar ansvar för ekono-
min. Vi hade att ta ställning 
till två olika förslag som 
tjänstemännen presenterade 
för oss i nämnden innan 
vi skulle fatta beslut om 
budgeten, det var alltså inte 
så som du beskriver i din 
insändare att det fanns ett 
förslag som vi plötsligt fatta-
de beslut om, utan att kunna 
tänka själva! 

Det stämmer att Ale 
kommun inte kunnat utföra 
uppdraget till den kostnad 
som Försäkringskassan 
ersätter. Trots att man har 
försökt att anpassa verksam-
heten så har det inte gått. 
Eftersom personlig assistans 
ska vara ett nollsummespel, 
det vill säga självfinansieran-
de via det Försäkringskassan 
ersätter så betyder det att 
Ale kommun fått lägga till 
pengar. Du skriver 13 kr/
timme mer och det kan 
vara så, har tyvärr inte haft 
möjlighet att få den siffran 
bekräftad, och med tanke 
på att det är många timmar 
personlig assistans så blir 
det en betydande siffra. 
Skattebetalarnas pengar 
finansierar en verksamhet 
som Ale kommun utför med 
förlust. Är det försvarbart 
att fortsätta driva något som 
det ska ”lånas” pengar till 
då? Enligt min och Modera-
ternas, Alliansvännernas och 
Aledemokraternas  mening 
så NEJ! Det räcker nu! Vi 
var eniga i beslutet!

Ale är inte först
Vi ska ansvara för skatte-
betalarnas pengar och det 
ska vara ordning och reda i 
finanserna! 

Ale kommun är inte 
den första kommunen som 
upphandlar personlig assis-
tans. Du skriver rena rama 
skräckpropagandan och det 
skulle ju knappast vara så att 

det finns fantastiska företag 
som arbetar med personlig 
assistans, anhöriga, perso-
nalägda verksamheter med 
mera om det vore så hemskt 
som du beskriver. Bistånds-
bedömare i de kommuner 
som upphandlat personlig 
assistans vittnar om att 
det är skönt att renodla 
sitt uppdrag och bara fatta 
beslut om insatsen och inte 
behöva tänka på kommu-
nens ekonomi. 

Till de personer som 
berörs av nämndens beslut 

så vill vi förmedla att Ale 
kommun inte upphandlar 
något som strider mot de 
regelverk som finns. De 
verksamheter som ryms 
inom nämndens område är 
duktiga på att kolla upp de 
företag som till exempel be-

driver hemtjänst i kommu-
nen. Vi ställer höga krav och 
kommer givetvis även göra 
så när det gäller personlig 
assistans. 

Eje! Ditt eget parti och 
era oppositionskompisar 
kom inte med något budget-
förslag över huvudtaget. Det 
är sant att man reserverade 
sig mot massa beslut och att 
man ville ge pengar till en 
det ena och en det andra…. 
Men någon finansiering av 
förslagen kom man inte med 
och det är väldigt väldigt 
pinsamt!

Carina Zito Averstedt (M) 
ledamot i Omsorgs- och 

arbetsmarknadsnämnden
Ida Löfgren (M)

ledamot i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden

Replik Eje Engstrands insändare Alekuriren vecka 5

Vi tar ansvar för en 
budget i balans!

Hösten 2012 konstaterar 
ledamöterna i Arbets- 
och Omsorgsnämden 

att de personliga assistenter till 
kommuninvånare som lever med 
funktionshinder är för dyra, hela 
13 kr/tim mera än vad staten via 
Försäkringskassan bestämt som 
ersättning till kommunen. Sagt 
och gjort, nämnden beslutar att 
ge förvaltningen i uppdrag att 
rätta till detta, då kunde man 
spara nästan 3 miljoner/år.

Ett år senare kommer tjänste-
männen tillbaka och säger; Det 
gick inte, vi tycker att ni skall 
lägga ut det på anbud i stället. 
En oenig nämnd beslutar som 
tjänstemännen vill utan att fråga 
om vilka beslut som behövts för 
att klara uppdraget.

Nu hör det till saken att det 
finns ett ”Rådet för Funktions-
hinderfrågor” där frågor av detta 
slag enligt beslut ska redovisas 

och förklaras. Rådet hade möte 
nästan i anslutning att beslutat 
fattades, men frågan togs inte 
upp av de som hade kunskap. 
Detta ledde till att en massa 
frågor ställdes på Fullmäktige.

Rådet består av ledamöter 
som representerar de olika 
handikapporganisationerna som 
sätter av tid och kraft för att 
följa för dem viktiga frågor och 
av ledamöter från kommunens 
nämnder.

Vid ett extra möte med rådet 
två månader senare försökte 
man besvara alla frågorna, det 
blir för långt att redovisa allt, 
men protokollet skall komma på 
nätet.

Några kommentarer dock. 
Bruttokostnaden för de person-
liga assistenterna är ett antal 
miljoner, nettokostnaden efter 
ersättning från Försäkrings-
kassan är 1,3 miljoner enligt 

nämndens ekonomipersonal.
Man kan inte lova att någon 

får behålla sin nuvarande per-
sonal. Upphandlingsreglerna 
medger idag inte att man kräver 
kollektivavtal. 

Man kan inte lova att de 
företag som möjligen lämnar 
anbud får det de lämnat anbud 
på eftersom den enskilde själv 
kan välja vem som skall få utföra 
tjänsterna.

När frågan kom varför man 
inte redovisat detta direkt efter 
nämndens möte så försökte man 
med att protokollet inte var 
justerat. Man kunde redovi-
sat förslagen som togs upp på 
nämnden eftersom dessa är 
offentlig handling.

 När man pressades på svaret 
som kom det: ”Det hade inte 
spelat någon roll, vi hade gjort 
detta ändå”. Möjligt, men frågan 
är då vad rådet har för funktion, 

behandlar man ledamöter som 
sätter av tid och kraft på detta 
sätt?

Jag har genom åren varit 
nämndordförande, gruppledare 
och ledamot i KS-au och vet hur 
svårt det är att informera om allt 
som pågår, men detta är ingen 
liten besparing utan en verk-
samhetsförändring som borde 
fått en bättre behandling med 
partigruppsmöten, samråd och 
så vidare.

Nu finns det alltså ett antal 
personer i kommunen som 
inte vet om de får behålla sina 
personliga assistenter, ett antal 
anställda som inte vet om det får 
behålla sitt jobb och man avser 
att begära in anbud från företag 
som inte kan lovas att kunden 
de erbjuds vill ha dem. Klokt 
beslut? Tveksamt!

Eje Engstrand (S)
Ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor samt KF

Något som är väldigt 
tydligt när man tittar 
på statistik över Ales 

skolor är att det varje år ser olika 
ut, ett tillfälle visar en skola bäst 
resultat, vid nästa tillfälle är det 
en annan skola. När det gäller 
statistiken så vill vi inte ställa 
olika skolor mot varandra, det är 
inte någon sådan jämförelse som 
ligger till grund för avvecklingen 
av Himlaskolans äldredel, däre-
mot visa på ett par saker;

* Statistik är krångligt och det 

* Resultaten i Ales högstadie-
skolor varierar, det finns ingen 
tydlig trend åt något håll från 
någon skola

Däremot vet vi att Ales elever 
når lägre resultat än elever i 
många andra kommuner. Det är 
inte bra och det jobbar vi med att 
förändra. Vi vill öka lärartätheten 
för samtliga elever och skapa en 
organisation som dels möter de 
nya kraven på behörighet men 
framförallt ger bättre förutsätt-
ningar att möta varje elev utifrån 

kommunen har för många hög-
stadieskolor där elevunderlaget 
blir för litet.

Vad menar vi då med för litet 
elevunderlag? Jo vi menar att en 
skola behöver ha fler elever för 
att kunna ha en skolorganisation 
som gör att lärare får kollegor 
som undervisar i samma ämne 
och som kan erbjuda bra attrak-
tiva tjänster. Attraktiva tjänster 
attraherar bra lärare och bra 
lärare ger våra barn och elever en 
bra undervisning.

manhang vara OK och man kan 
välja att fördela pengarna på det 
sättet men i det här fallet anser vi 
inte att det är så. Det finns också 
två andra högstadieskolor inom 
några minuters resväg.

Vi håller med om att det 
sociala sammanhang en skola i 
bygden innebär är viktig. Och vi 
menar att beslutet om avveckling 
av himlaskolans högstadium inte 
påverkar det sammanhanget ef-
tersom beslutet bara rör eleverna 
i läsår 7-9. 

Pinsamt av moderatledningen!

Enskild skolas statistik inte anledning till avvecklingsbeslut
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Eje Engstrands (S) insändare 
vecka 5 har skapat debatt.

Eje! Ditt eget 
parti och era 
oppositions-
kompisar kom 

inte med något budget-
förslag överhuvudtaget. 
Det är sant att man 
reserverade sig mot en 
massa beslut och att 
man lovade pengar till 
en det ena en det an-
dra... Men någon finan-
siering av förslagen kom 
man inte med. Pinsamt!
CARINA ZITO AVERSTEDT (M)

IDA LÖFGREN (M)

ÅRSMÖTE

www.halanda.se

Söndag 23/2, kl 15.00 
i Hålanda Bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Hålanda Bygdegård


