
NUMMER 13         VECKA 14| 23INSÄNT

Vill verkligen aleborna 
betala mer än nödvändigt?
Det har varit många 

insändare om per-
sonlig assistans här 

i Alekuriren den sista tiden 
och  både oppositionspoliti-
ker och anonyma anställda i 
kommunen har varit flitiga 
debattörer. Det märkliga är 
att alla verkar tycka att det 
är helt OK att en verksam-
het kostar flera miljoner mer 
att utföra för Ale kommun 
jämfört med många andra 
utförare. Vissa utförare har 
till och med utrymme för 
vinst trots den lägre kostna-
den. Det är nämligen så, och 
det vet vänsteroppositionen 
i Ale, om de överhuvudtaget 
har läst handlingarna inför 
beslutet, att besparingen en-
dast handlar om utförandet 

av kommunal personlig as-
sistans. Kommunens ansvar 
för de första 20 timmarna, 
biståndsbeslut, uppföljning 
med mera ligger självklart 
kvar på kommunen och har 
ingenting med besparings-
krav eller upphandlingen att 
göra. 

Målet med förändring-
en är oförändrad kvalitet 
för brukarna och samti-
digt mindre kostnad för 
invånarna i Ale kommun 
som hittills har fått betala 
denna överkostnad med 
sina skatter. Genom att göra 
den planerade besparingen 
på 3,6 miljoner kronor per 
år kommer skattepengarna 
att räcka till mer vård och 
omsorg för Aleborna. Det är 

välbehövligt i ett ansträngt 
budgetläge.

S-V-MP säger att det går 
att spara cirka 14 miljoner 
kronor mer på vård och 
omsorg i Ale och samtidigt 
tar de inte något som helst 
ansvar för att verksamheten 
ska få en rimlig budget. De 
tre oppositionspartierna 
valde nämligen att inte lägga 
något förslag alls i bud-
getarbetet och har därmed 
inte sagt hur de ska spara så 
mycket mer på äldreomsorg 
och övrig socialtjänst. Jag 
tycker att alla som vill ha 
kvar kommunen som utföra-
re av personlig assistans ska 
kräva ett svar från S-V-MP 
vad de ska spara på om de 
skulle komma tillbaka till 

makten i Ale kommun. De 
åtgärder som de räknar upp 
i sin reservation skulle näm-
ligen göra att verksamheten 
skulle kosta avsevärt många 
fler miljoner än den summa 
dessa partier själva föreslog  
i kommunfullmäktige att 
nämnden skulle få.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden

Håll Dig till sanningen!
Du påstod i senaste 

Alekuriren att det 
är ”ordförandens - i 

rådet för funktionshinder-
frågor - uppgift att följa 
frågorna så aktuella beslut 
kommer upp som informa-
tion”.

Jag har lusläst regle-
mentet och något sådant 
står där inte. Skulle så vara 
fallet skulle ledamöter och 
ersättare från Omsorgs- och  
Arbetsmarknadsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
Kultur- och  Fritidsnämn-
den och Utbildningsnämn-
den vara överflödiga på 
rådets

sammanträden.
I och med att jag är 2:a 

vice ordförande i såväl 
Kommunstyrelsen som 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott följer jag väldigt 
många frågor. 
Övermaga av Dig att 
kräva att jag ska vara insatt 
i nämndernas alla frågor 
också!

Vi har ett väl fungerande 
funktionshinderråd som 
arbetar för att förbättra 
för alla funktionshindrade 
människor i Ale kommun. 
Vi har ett mycket gott 
samarbetsklimat mellan 
föreningarnas företrädare, 

förtroendevalda och vår 
förträffliga sekreterare. De 
flesta av oss försöker se 
möjligheterna  - inte svå-
righeterna. Insändare  med 
personpåhopp förhöjer ju 
inte stämningen precis!
Och JO vi har Alliansgrupp-
möten 
och även 
Folkpar-
tigrupp-
möten.

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

Svar på Eje Engstrands (S) insändare vecka 7:

Svenska Kraftnät (Svk) 
påstår att Sverige behö-
ver förstärka det svens-

ka stamnätet trots att vi har 
ett elöverskott. Är det värt 
att offra den svenska miljön 
för att kunna exportera el 
till Europa?

Svk kan åtminstone mins-
ka åverkan genom att gräva 
ner ledningen. 

En likströmsledning 
skapar inget farligt magnet-
fält, inga oljud när det blåser 
eller vid fuktig väderlek. 
En likströmsledning ger 
mindre energiförluster än 
en växelströmsledning. En 
likströmsledning kan döljas 
och slingra fram för att 
undvika onödiga skador. 
En likströmsledning är inte 
känslig för stormar och sa-
botage. En likströmsledning 
skapar minst lidande.

Svenska Kraftnäts press-
sekreterare Olof Klingvall 
påstår:

”Med växelström kan 
man bara gräva ner ledning-
en väldigt korta sträckor, 

annars förlorar man i stort 
sett all effekt” 

I tidningen ny teknik 
kan man läsa om världens 
längsta likströmskabel, 580 

km, mellan Norge och i 
Nederländerna:

”Förlusterna vid överfö-
ringen är mycket små, cirka 
3,7 procent, säger Svante 
Svensson, ABB:s projektchef 

för strömriktarstationerna.  
Om det överhuvudtaget 
vore möjligt att bygga en 
lika lång växelströmskabel 
skulle förlusterna vara tre 
gånger så stora, säger han 
till Ny Teknik.”

Svenska Kraftnäts press-
sekreterare Olof Klingvall 
påstår:

”Hela vårt elnät är upp-
byggt kring växelström. Den 
här ledningen blir en viktig 
pusselbit i att stärka det 
västsvenska elnätet och öka 
driftssäkerheten. Då är inte 

likström något alternativ”
På ”nyhetsrummet.se” 

kan man läsa att likströms-
kabel ingår som en pusselbit 
i det västsvenska elnätet:

”Sydvästlänken är ett 
stort projekt för att trygga 
elförsörjningen i stora delar 
av Sverige. Skanska och 
Schakt & Transport har 
ansvar för sträckan Värna-
mo till Lyby, totalt ca 18,5 
mil. När de är klara har de 
grävt ner världens längsta 
likströmskabel på land.”

(Avståndet mellan Skogs-

säter och Stenkullen är c:a 
8 mil.)

I GP Debatt, 9 februari 
2014 skriver Göran Sidén 
universitetslektor, elkraft-
teknik Högskolan Halm-
stad och Jonny Hylander 
professor, förnybar energi, 
Högskolan Halmstad:

”Senaste miljövänliga 
tekniken

Nya kraftledningar på 
land förutsätter att man 
använder den senaste och 
miljövänligaste tekniken, 
markförlagda högspännings-
kablar för likström, HVDC. 
Att bygga luftledningar är 
föråldrat och medför många 
problem. En av bränder-
na i Norge senaste tiden 
orsakades av gnistor från 
en felaktig luftledning. Nya 
luftledningar bör därför inte 
tillåtas.”

Det finns en uttalad kom-
munövergripande politisk 
åsikt emot en växelströms-
ledning från Lerum till 
Trollhättan.

Regeringen bör ifrågasät-
ta Svensk Kraftnäts kompe-
tens och granska direktiven. 

Ett likströmsalternativ 
måste undersökas, inte 
avfärdas!

Bruno Nordenborg
Ordförande Alefjälls 

Naturskyddsförening

Ljuger Svenska Kraftnät?

Svenska Kraftnäts planera-
de 400 Kv-ledning mellan 
Skogssäter och  Stenkull-
en tvärs genom Ale möter 
hård kritik.

Trodde i min enfald 
att pendeltåget 
skulle locka folk att 

åka kollektivt, men så är 
tydligen inte fallet för oss i 
norra Ale, det vill säga norr 
om Älvängen. Vill vi en 
vardagskväll gå på bio, jobba 
sent eller kanske gå ut och 
äta middag så måste vi från 
och med den nya tidtabellen 

från december 2013 – åka 
från stan senast 20.50.

Alla har inte bil eller 
varken kan eller vill köra, 
men då skall vi tydligen 
hålla oss hemma. Med 
tidigare 600-bussen kunde 
vi åka hela vägen från stan 
fram till strax före 24.00 på 
vardagar, likaså fanns senare 
förbindelser på vardagar 

med pendeln fram till de-
cember 2013 – men sedan 
dess är det stopp. Vad säger 
detta oss, jo som i alla andra 
sammanhang räknas endast 
de boende i Ale fram till 
Älvängen – därefter är det 
stopp. Skärpning!

Boende i Båstorp, Alvhem

Kollektivtrafik inget för oss i norra Ale


