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I förra veckans Alekuriren 
står det i en insändare 
från Carina Zito Aver-

stedt och Ida Löfgren att 
personlig assistans skall vara 
ett nollsummespel för kom-
munen. Jag är ingen expert 
på ekonomi men eftersom 
kommunen alltid kommer 
att få betala för de 20 första 
beviljade assistanstimmarna/
vecka och person och även 
för sjuklönerna de 14 första 
dagarna som de privata as-
sistansbolagen har så kan det 
väl aldrig bli ett nollsum-
mespel? Om det dessutom 
blir ett privat bolag som 
skall ta över så bör väl kom-
munen göra en uppföljning 
med kvalitetskontroll på 
bolaget så att de krav som 
ställts på dem uppfylls och 
det blir ju också en kostnad 
för kommunen.

Jag vill också ge de poli-
tiker som har tagit beslutet 
om att privatisera assistan-

sen en tankeställare. Att bli i 
behov av assistans kan hända 
vem som helst. Det kan vara 
du eller din fru/man som 
drabbas av sjukdom eller 
ert barn som råkar ut för en 
olycka. Skulle inte ni då vilja 
ha valet att välja kommunen 
som assistansordnare? Det 
är ju faktiskt en assistans 
som vi vet fungerar mycket 
bra med hög kvalitet och 
med kompetent personal 
som stannar.

Att jag kan säga det beror 
på att jag har arbetat som 
personlig assistent i Ale 
kommun sedan 1999. I bör-
jan var det många som inte 
visste vad mitt arbete gick ut 
på och det sågs som ett jobb 
man inte stannade i så länge. 
I början var det kanske 
många som bara arbetade 
en kortare tid och sedan 
gick vidare men idag har jag 
många arbetskamrater som 
arbetat lika länge som jag. 

Jag undrade hur det ser ut 
hos de privata bolagen. För 
att ta reda på det ringde jag 
upp några olika assistansbo-
lag och frågade hur länge i 
medeltal en assistent arbetar 
hos dem. Jag fick inte ett 
enda konkret svar. Det svar 
jag fick var att det är svårt 
att säga eftersom det är så 
många som har yrket som 
ett extra arbete medans de 
studerar till något helt an-
nat… alltså ett genomgång-
syrke. Är det sådan assistans 
ni själva skulle vilja ha? En 
assistans med dålig konti-
nuitet och assistenter som 
slutar just när det äntligen 
har börjat fungera?

För att kunna ge våra 
brukare en bra hjälp krävs 
det att assistent och brukare 
känner varandra väl och 
fungerar bra ihop. Det kan 
ta tid innan det fungerar på 
ett bra sätt. Vi måste lära oss 
brukarens rutiner så att allt 

blir enligt önskemål, hur de 
vill ha det i sitt liv. Särskilt 
svårt kan det vara hos de 
brukare som inte har ett 
verbalt språk, där kan det ta 
lång tid innan brukare och 
assistent förstår varandra. 
Vad kan vara mer frustre-
rande än att inte kunna göra 
sig förstådd? Med nya assis-
tenter som kommer och går 
blir det ingen bra kvallitet 
på assistansen.  

Att personalen stannar 
länge i Ale kommun kan 
bero på att vi har en annan 
anställningstrygghet med 
kollektivavtal och oftast en 
månadsanställning. Vi har 
schemalagda arbetsplats 
träffar som ger oss möjlig-
het att kontinuerligt kunna 
planera och förbättra vårt 
arbete. Det resulterar till 
en ännu bättre vård. Denna 
vård och hjälp skulle väl ni 
också vilja ha möjlighet att 
få välja om ni eller någon 

anhörig skulle komma i 
behov av det?

Jag vill också att ni tänker 
på att mitt ibland alla kronor 
och ören som skall sparas 
finns det alltså ett antal 
brukare som har valt att ha 
Ale kommun som assistans-
ordnare för att det fungerar 
på ett bra sätt med hög kva-
litet. Med personal som är 
engagerade i sitt arbete men 
som brukaren riskerar att bli 
av med vid en upphandling 
eftersom många överväger 
att inte arbeta kvar vid en 
sådan övergång på grund 
av sämre arbetsvillkor. Men 
dessa brukare som också är 
medborgare i kommunen är 
tydligen utvalda att vara de 
som inte får kosta något. Så 
mycket bättre då att ett pri-
vat assistansbolag kan göra 
vinst på dem istället!

Personlig assistent i Ale kommun

Det pinsamma med 
moderatledningen 
är att ni antingen 

är okunniga eller så far ni 
helt enkelt med osanning. 
Ni skriver i ert svar att 
”..personlig assistans ska vara 
ett nollsummespel det vill säga 
självfinansierande via det För-
säkringskassan ersätter…”. Det 
finns överhuvudtaget ingen 
reglering, lag, förordning 
eller beslut som säger att 
det ska vara så. Möjligtvis 
tycker moderaterna och deras 
samarbetspartner Aledemo-
kraterna att det ska vara så 
men det är en åsikt, inte ett 
faktum. Dessutom blir det 
omöjligt eftersom kommu-
nen även om man väljer att 
gå vidare med upphandlingen 
av personlig assistans enligt 

regelverket är skyldiga att 
betala sjuklönekostnaderna 
för de privata företag som 
redan fått hela ersättningen 
från Försäkringskassan. För 
övrigt också skattepengar om 
moderaterna har missat detta. 

Om man driver mode-
raternas tes om att varje verk-
samhet inom kommunen ska 
vara ”självfinansierad” så kan 
vi titta på den verksamhet 
inom nämndens område där 
vi socialdemokrater istället 
har föreslagit besparingar, In-
divid- och familjeomsorgen, 
IFO. Enligt statens uträk-
ningar (strukturårsjusterad 
standardkostnad för förort-
skommuner till storstäder) 
borde verksamheten i Ale 
kommun kosta ungefär 2 500 
kr per invånare motsvarande 

70 miljoner. Detta innebär 
att vi får betala till kost-
nadsutjämningssystemet till 
kommuner som har högre 
kostnader. Det är istället så 
att IFO i Ale kostar 3 800 kr 
per invånare motsvarande 
106 miljoner. Alltså 36 miljo-
ner mer än vad verksamheten 
”borde” kosta. 

Vi vill betona att vi anser 
att budget ska hanteras precis 
så som vi gör idag. Alla intäk-
ter hanteras i en ”påse” som 
vi politiker sedan fördelar 
utifrån de kostnader vi har i 
verksamheten och de behov 
vi har här i Ale. Att hävda att 
en enskild verksamhet ska 
finansieras utifrån en särskild 
ersättning, statsbidrag eller 
annan intäkt är bara dum-
heter. 

Men eftersom IFO har så 
extremt mycket högre kost-
nader än samma verksamhet 
inom jämförbara kommuner 
gör vi bedömningen att den 
besparing som nu drabbar 
personlig assistans istället 
skulle ha tagits inom IFO, 
dock inga 36 miljoner utan 
ca 10 miljoner. Det har 
vi också talat om vid ett 
flertal tillfällen, bland annat 
i budgetdebatten i fullmäk-
tige. Vi har, som alltid, full 
kostnadstäckning för våra 
förslag. Helt utan att försäm-
ra verksamheten för brukare 
och anställda inom personlig 
assistans!

Eje Engstrand (S)
Elaine Björkman (S)

Ledamot i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden

Vi vill förbättra resulta-
ten i Ales skolor, för 
barnens skull! Och 

för att göra det måste vi hitta 
orsaker till att resultaten inte 
är bra och sätta in åtgärder 
för att förändra de orsaker-
na. Dessa två i kombination 
innebär att vi måste fokusera 
på lärarna för att de ska ge 
våra barn de bästa förutsätt-
ningarna.

Därför blir vårt fokus på 
personalen i allra högsta grad 
ur ett elev och barnperspek-
tiv!

Vi blundar inte utan söker 
svar på varför resultaten går 
åt fel håll. Ett svar visade 
medarbetarenkäten, ett annat 
har vi i sjukfrånvarosiffrorna 
för skolan. Ytterligare ett 
kommer i samband med att 
man analyserar skillnader 
skolor och klasser emellan 
kring resultat från Nationella 
proven för ÅK 3 och 6.

Utvecklingsarbetet har inte 
gått tillräckligt bra och när 
det gäller det systematiska 
kvalitetsarbetet har vi långt 
kvar. Därför är nu en ny ut-
vecklingschef anställd och vi 
tar in externa konsulter för att 
få fart på arbetet med kvalité 
och systematik.

Vi är glada över att 
Ahlafors Fria visar så fina 
resultat men vi måste titta på 
utmaningarna i de kommu-
nala skolorna för att komma 
till rätta med de problemen. 
Det är inte så enkelt att det 
finns en universallösning som 
passar för alla.

För alla som är intressera-
de av skolutveckling rekom-
menderar vi att ta del av John 
Hatties forskning om vad 
som verkligen påverkar barns 
lärande och elevers resultat. 
Hattie har gjort metaanalyser 
som sammanställt mängder 
av forskning från hela världen 
och där visar det tydligt att 
det som spelar avgjort störst 
roll för elevers lärande är 
relationen med sin lärare, dvs 
vad som händer i klassrum-
met.

Vi rekommenderar också 
att läsa vår gemensamma 
nämndplan, ta del av forsk-

Hur skall den personliga assistansen bli ett nollsummespel? Min insändare 
handlade om att 
man inte trots att 

frågan varit aktuell ett år, 
tagit upp frågan i rådet för 
funktionshindrade, detta 
orsakar naturligtvis oro 
hos dom som påverkas.

Det är ordförandes 
uppgift att följa frågorna 
så aktuella beslut kommer 
upp som information.

Har ni inga gruppmö-
ten i majoriteten eller 
i Folkpartiet, det finns 
telefoner.

Till moderaterna Ida 
och Carina vill jag säga att 
i sak -frågan var nämnden 
enig förra året,

Varför frågade ni inte 
förvaltningen vad som 
behövde beslutas för att de 
skulle klara sitt uppdrag?

Enklare att privatisera?
Har ni aldrig funderat 

på hur det kommer sig att 
de flesta väljer kommunen 
som utförare?

Eje Engstrand (S) 
Suppl i KF och rådet för

hälsa och trygghet

Ordförande- 
ansvar!

Replik på 
insändare av 
Rose-marie Fihn 
med flera:

Svar på Sven Nicolaisens insändare 
ning samt SKL:s rapport om 
kommuner med hög kvalité i 
skolan. Vill du veta mer är du 
mer än välkommen att kon-
takta någon av oss så berättar 
vi gärna mer.

När det gäller din fråga om 
rektorsutbildningen går sex av 
våra rektorer rektorsutbild-
ningen just nu, ytterligare två 
börjar under ht -14 och sju 
har gått klart utbildningen. 
Det innebär att när de två 
som börjar utbildningen i 
höst gått så har samtliga rek-
torer i Ale gått utbildningen. 
Ale har alltså höga ambitioner 
när det gäller våra rektorer.

I Ale har man dessutom 
valt att låta förskolechefer 
gå utbildningen och två 
förskolechefer har slutfört 
utbildningen, fyra går den 
just nu och två är på tur för 
nästa omgång. 

Du gjorde ett antagande i 
din förra insändare angående 
hur många politiker som har 
barn i Ales skolor. Du trodde 
att ingen hade barn i Ales 
grundskolor. Ditt antagande 
var, när det gäller utbild-
ningsnämnden, felaktigt. Av 
22 ledamöter har tio barn i 
kommunala skolor och för-
skolor i Ale, en ledamot har 
barn på Ahlafors fria och två 
ledamöter har barn som nyli-
gen lämnat grundskolan i Ale 
och nu går på gymnasium.

Elena Fridfelt (C)
Ordförande Utbildningsnämnden 

(med barn i Ales skolor)
Dennis Ljunggren (S) 

Vice ordförande Utbildningsnämnden  
(med barn i Ales skolor)

Mikael Berglund (M)  
Ordförande Kommunstyrelsen  

(med barn i Ales skolor)
Paula Örn (S)

Vice ordförande Kommunstyrelsen  
(med barn i Ales förskolor)

Svar till Carina Zito Averstedt och Ida Löfgren

Pinsam okunskap

Eskil Erlandsson hann under 
sitt besök i Västsverige ock-
så träffa representanter från 
fiskerinäringen samt en gris-
bonde. Johan Stegard är en 
av de nötbönder som leve-
rerar kött till Gröna Gårdar. 

Landsbygdsministern fick 
smaka både rått och stekt 
gött från gården.

– Det smakade förträff-
ligt, förklarade Eskil som 
senare visades runt på an-
läggningen.

– För oss i Centerpartiet 
är det en viktig fråga, att vi 
ökar den svenska matpro-
duktionen. Det ger jobb, 
dessutom i flera led. Maten 
ska produceras, den ska för-
ädlas på exempelvis ett char-
kuteri eller mejeri och så vi-
dare, säger Eskil Erlandsson.

– Det är arbetstillfällen 
som ofta finns i det lilla sam-
hället.

Har valrörelsen kommit 
igång?

– Ja, den har ökat stegvis 
efter julledigheten kan man 
säga. Tonen har skärpts till 

i debatterna. Jag gillar val-
rörelser.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. I måndags eftermiddag kom själv-
aste landsbygdsministern på besök till Västerlanda.

Nötbonden Johan Stegard tog emot Eskil Erlands-
son (C) hemma på Elfhems gård i Ballabo.

– Vi vill påverka upphandlingsreglerna, så att 
landets kommuner kan köpa kött från Gröna Går-
dar istället för som nu från Österrike och Tyskland, 
säger Julia Färjhage, centerpartist i Lilla Edet.

Landsbygdsministern på besök i Västerlanda

Landsbygdsministern Eskil 
Erlandsson i samband med 
sitt besök hos nötbonden 
Johan Stegard i Västerlanda.

Marken på höjden 
ovanför Kläd-
källaren mellan 

Nödinge och Bohus sågs 
som ett utmärkt område för 
verksamhet, större tillverk-
ning och mindre entrepre-
nörskap. Den borgerliga 
ledningen ihop med Alede-
mokraterna pekade plötsligt 

ut marken som bostadsän-
damål. nämnas bör att jag 
har stor respekt för andras 
åsikter, inte minst politiska 
sådana, men vändningen 
från verksamhetsområde till 
att planlägga för bostäder 
kändes inte bra. 

Ett intensivt arbete på-
börjades för att få till stånd 

ett omtag i den för Ales 
utveckling så viktiga fråga.  

Det är med stor glädje jag 
nu konstaterar att marken 
genom en överenskommelse 
är spikad som verksamhets-
område och att beslut om 
markförsäljning är på gång 
som genererar drygt 20 mil-
joner. En för Ale historisk 

markförsäljning. Ett stort 
steg som möjliggjordes ge-
nom politisk samverkan,vär-
defulla tjänstemän och en 
stor skopa sunt förnuft. Nu 
ser vi fram emot en spän-
nande utveckling!

Tyrone Hansson

Samverkan gav resultat och är nyckeln till Ales framtid


