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Vi söker jourhem  
i Trestad med omnejd

Gryning Vård är ett vårdbolag som ägs gemensamt 
av kommunerna i Västra Götalands län och som 
förenar god kvalitet med samhällsnytta.
Vi erbjuder konsulentstöd, utbildning, 
handledning och god ekonomiskt ersättning för 
stimulerande uppdrag.
Ring Ylva Spetz  0521-57 57 93 
Familjehem Vänersborg, www.gryning.se 

Ale Torg tel. 0303-971 10

Intensivkurs bil

6800:-

Nyhet
Mopedkurs  
AM & klass 2

Gratis info  
om bil+släp, BE, B96

Ring för anmälan. 
Begränsat antal platser!

Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, 
Mölndal, Kållered, Kungsbacka, Åsa
www.evidensia.se

Har din hund & katt tandsten? Välkommen 
för en fri undersökning av mun och tandstatus. 

7 april mellan kl. 17-20

TANDKVÄLL

20% rabatt
på alla tandprodukter 
t ex. Bucadog, Hills tandfoder 
och Royal Tandfoder.

I samband med 
detta lämnar vi

NÖDINGE. I samband 
med bildandet av det 
nya partiet Framtid i Ale 
har Socialdemokraterna 
stått i fokus.

De två avhopparna, 
Tyrone Hansson och 
Rolf Engström, har 
riktat kritik mot sina 
tidigare kamrater.

– Det får stå för dem, 
men vi har svårt att se 
hur ett parti till ska göra 
det lättare att samverka 
politiskt, säger kommu-
nalråd Paula Örn.

Två veckor efter avslöjandet 
om att de tidigare socialde-
mokraterna Tyrone Hansson 
och Rolf Engström bildar ett 
nytt lokalt parti under namnet 
”Framtid i Ale” bemöter Pau-
la Örn och partiets ordföran-
de Eva Eriksson den kritik 
som framkommit i media. De 
är naturligtvis påverkade av 
det som har hänt, men menar 
att de är mer oförstående än 
chockade.

– Ingen av dem har vänt 
sig till mig med någon kritik 
angående hur vi driver parti-
et. Jag har inte fått några kon-
kreta förslag på förändringar, 
men när jag plötsligt får höra 
att två s-politiker bestämt sig 
för att bilda ett nytt parti är 
det självklart chockartat. Det 
är tråkigt att tappa två med-
lemmar, men att kalla det för 
en splittring av Socialdemo-
kraterna i Ale känns minst 
sagt överdrivet. Det är bara 
synd att vi inte fi ck chansen 
att lösa det internt, säger Eva 
Eriksson.

I förra veckan kritiserade 
Rolf Engström Socialdemo-
kraterna i Ale för att sakna 

demokrati. Ett uttalande som 
inte gick någon i partiet förbi.

– De som har varit med i så 
många år vet mycket väl hur 
partiarbetet fungerar. Inför 

nämnd- och kommunfull-
mäktigemöten träffas vi oftast 
två gånger innan. För varje 
fullmäktigesammanträde sit-
ter vi ner en timma innan och 
ger ledamöterna den senaste 
informationen. Vi diskuterar 
hur vi ser på frågorna och 
det fi nns gott om tillfällen 
att lämna synpunkter. Jag har 
svårt att se hur demokratin 
skulle kunna fungera bättre, 
men självklart handlar det om 
att engagera sig och komma 
på mötena, menar Eva Eriks-
son.

Att partiet dessutom skul-
le ha en uttalad ambition och 

inställning att säga nej till allt 
som Allianspartierna föreslår 
är inte heller sant. Eva hävdar 
bestämt att Socialdemokra-
terna driver sin egen politik 
och den skiljer sig självklart 
på en rad punkter från det 
som nuvarande majoritet fö-
reträder.

– Har den moderatledda 
Alliansen däremot ett bra för-
slag som vi delar har vi inga 
som helst problem att rösta 
för. Det fi nns många exempel 
på det, säger hon och kom-
munalråd Paula Örn fyller i:

Större uppmärksamhet
– Problemet är att uppmärk-
samheten blir större när vi går 
emot. Det gör vi också i en 
mängd betydande frågor. Vi 
prioriterar ungdomsarbets-
lösheten, vi säljer inte ut den 
personliga assistansen och vi 
förespråkar inte LOV. Detta 
innebär att det blir skillnader 
när pengarna ska fördelas.

Hur Socialdemokraterna 
har påverkats av utbrytningen 
och det nybildade partiet vill 
ingen spekulera kring. Soci-
aldemokraternas talesperso-

ner menar 
dock att 
e n g a g e -
manget är 
större än 
på många 
år.

– Vi har 
många nya 
namn på 
listan till 
kommun-
fullmäktige och det är ett 
taggat parti som går till val i 
Ale, säger Eva Eriksson och 
berättar att 1100 alebor hit-
tills har fått en dörrknackning 
från någon i partiet.

– Det är positiva samtal 
och vi får många kreativa idé-
er.

På nationell nivå är skolan 
redan den största valfrågan. 
Lokalt har samtliga partier 
förutom Aledemokrater-
na, Sverigedemokraterna 
och Framtid i Ale ingått en 
blocköverskridande överens-
kommelse kring skolan. Mot-
ståndarna menar dock att den 
saknar innehåll.

– Det är en unik överens-
kommelse som bygger på vår 

g e m e n -
s a m m a 
ö v e r t y -
gelse om 
att vi till-
s a m m a n s 
med skol-
p e r s o n a -
len kom-
mer hitta 
nycklarna. 
Efter över-
enskommelsen inledde vi 
omgående en process och 
snart presenteras en lista med 
åtgärder. Skolans problem är 
inget man bara löser över en 
natt eller med vackra ord. Det 
krävs genomtänkta strategier 
och ett långsiktigt arbete. Det 
har vi skapat förutsättningen 
för i Ale nu, men tyvärr är 
inte alla med på det tåget. Vi 
har valt att ingå en bred po-
litisk samverkan för våra barn 
och unga i Ale. Om Framtid 
i Ales huvudlinje är att bidra 
till samverkan är det redan 
genomfört, säger Paula Örn 
bestämt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

”Ett parti till gör det inte lättare att samverka”
S oförstående till avhopparna:

Paula Örn (S), op-
positionsråd för 
S i Ale.

Eva Eriksson (S), 
ordförande för 
Socialdemokrater-
na i Ale.

ALE. Genom att priva-
tisera den personliga 
assistansen skulle Om-
sorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden spara 4 
miljoner kronor.

Nu dras åtgärden 
tillbaka.

– Ny information om 
de ekonomiska effekter-
na av förändringen har 
gjort att vi tänkt om, 
säger nämndens ordfö-
rande Boel Holgersson 
(C).

För att få ihop Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
budget för 2014 beslutades 
att upphandla den person-
liga assistansen. Genom att 
lägga ut verksamheten på 
entreprenad skulle miljoner 
sparas och budgeten gå ihop. 
Boel Holgersson kallade det 
redan då för en nödlösning. 
Nu föreslår hon att nämn-
den drar tillbaka beslutet.

– Våra tjänstemän har 
nu kommit fram till att de 
positiva ekonomiska effek-
terna inte blir så stora som 
förväntat, eftersom det var 

mitt enda motiv till att pröva 
saken avbryter vi upphand-
lingen omgående, säger Boel 
Holgersson.

Istället ska sektorn ges 
i uppdrag att se över hur 
kommunens kostnader för 
personlig assistans på sikt 
kan sänkas till den nivå som 
staten lämnar ersättning för.

Nämndens ram kommer 
också att justeras i samband 
med nästa sammanträde, 
då det framkommit att till-
delningen för löneökningar 
2014 inte var baserat på tolv 
månader utan enbart på nio.

– Det innebär en utökning 
med 1,8 miljoner och en del 
av dessa pengar omfattar ju 
även personlig assistans.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ingen privatisering av personlig assistans

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 

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 

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 

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 

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.

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).
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Internet-
droger

– en fara i samhället

Karin Breding på 
Narkotikaroteln föreläser 

om internetdroger

Tis 8 april kl 18.30
Aroseniusskolan, Matsalen

Kostnadsfritt

Arrangörer

I förra veckans nummer 
av Alekuriren kunde ni 
läsa om den kommande 
rockkvällen på Grönnäs 
Kök & Bar. Tyvärr hade 
vi angivit fel datum. 
Lördagen den 29 mars är 
den dag då arrangemang-
et äger rum. Vi beklagar 
misstaget.

Redaktionen

Rättelse

Vi har många 
nya namn på 
listan till kom-
munfullmäktige 

och det är ett taggat 
parti som går till val i 
Ale.
EVA ERIKSSON (S)


