
Det fi nns säkert något 
äldreboende i Ale, 
som skulle kunna 

prova på att bli personalstyrt 
äldreboende, alltså skött 
som ett eget företag, med 
den budget som idag fi nns, 
med tillägg för att öppna 
eget kök.  

Ale-demokraterna skulle 
med personalens hjälp, vilja 
utveckla ett pilotfall, som fö-
rebild för övriga äldreboen-
de i Ale kommun. Om detta 
faller väl ut, kommer vi att 
utveckla det vidare.

Det hela går ut på att per-
sonalen driver sin anlägg-
ning som en egen rörelse, 
med de pengar som de har i 
budgeten.

Samtidigt skulle köket 
startas upp, för hemmets 
matbehov, samt för hem-

tjänstens vårdtagare, som då 
skulle få ett mål varm mat 
om dagen. 

Råvarorna skulle köpas in 
i närområdet, där de själva 
fi ck bestämma var och där 
pris och kvalitet skulle vara 
avgörande. Hela tiden är det 
personalen som bestämmer.

Vinsten med detta blir en 
mer engagerad och piggare 
personal, som får en roligare 
tillvaro. Vårdtagarna får 
bättre mat och ett trivsam-
mare hem. 

Vinsten i kapital, som 
sparas på detta sätt, kommer 
verksamheten till godo. 
Dessa pengar skall på något 
sätt komma vårdtagarna till 
del och/eller för personal-
främjande åtgärder.

Personalen driver denna 
enhet lättare än kommunens 

tungrodda system.
Ale-demokraterna är inte 

rädda för nya grepp, allt som 
kan förbättras skall prövas 
för att driva utvecklingen 
framåt.

Personalteamet på 
anläggningen kan då styra 
efter eget förnuft, det blir 
då kortare och enklare be-
slutsvägar, utan allt krångel 
i kommunala beslut. Låt det 
sunda förnuftet råda, var 
inte rädda för djärva grepp. 
Detta höjer bara statusen på 
både personalen och anlägg-
ningen. Med Ale-demokra-
ternas framsynthet kan vi få 
Sveriges bästa åldringsvård 
i Ale. Någonstans borde vi 
ligga i framkant. Inga fl er 
bottennapp efter den 14 
september i år!

Det fi na med detta är en 

bättre skött ekonomi när 
personalen ansvarar för sin 
egen vårdenhet!

Med rätt upplysning 
kommer personalen att 
få den rätta inställningen 
till detta och glädjen att se 
något nytt skrida fram.

Tänk Ale-demokraterna 
den 14 september för ett 
nyare Ale. Med friska idéer 
och sunt förnuft!

Helene Ahlberg (AD)
Ledamot i fullmäktige och

utbildningsnämnden
Helena Solving  (AD)

Ersättare i fullmäktige och
utbildningsnämnden

Sven Rydén (AD)
Ledamot i fullmäktige och

samhällsbyggnadsnämnden
Ingemar Sörquist (AD)

Vem som är mest 
desperat, Socialde-
mokraterna eller Mo-

deraterna, får var och en som 
följt med i de senaste turerna 
av debatten avgöra.

 Jag nöjer mig med att 
konstatera att Paula Örn ef-
ter fyra år som ”oppositions-
råd” fortfarande har problem 
med att räkna.

S föreslår att IFO (Indi-
vid- och familjeomsorgen) 
skall spara 10 Mkr inom 
missbruksvården. Budgeten 
för detta är 2014 knappt 20 
Mkr , alltså skall 50% sparas. 
Hur kan kostnaden för Ale 
kommun då vara  ”40 Mkr 
mer om året jämfört med 
likvärdiga kommuner”?  
Enligt socialtjänstlagen är 
det Ale som ansvarar för 
sina invånare och andra 
kommuner ansvarar för sina 

invånare. Jag vet Paula Örn, 
att du inte tycker om när jag 
påtalar detta, men det är ju 
den verklighet som vi lever 
i och som vi har skyldig-
het att leva upp till. Det är 
myndighetsbeslut vi fattar 
enligt lagar och förodningar. 
Uppmanar ni Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
att bli lagbrytare? Eller vad 
menar ni egentligen?

Vilka personer är det som 
inte skall få hjälp? Svar på 
detta måste utkrävas av ”röda 
laget” före 14 september!

Förslaget är som jag ser 
det helt orealistiskt och 
kommer om det genomförs 
att betyda att budgeten inte 
kan hållas. För tanken är väl 
inte att återgå till gammal 
S-praxis att låta äldreomsor-
gen vara en budget regula-
tor? Varför skall våra äldre 

fi nna sig i detta?
När det gäller ”lagad mat 

i hemmet” för våra äldre 
så kan ju vem som helst, 
som lagat mat någon gång, 
inse att det måste vara ett 
”feltänk” när man påstår att 
detta skall kunna göras utan 
någon extra tid = kostnad 
för hemtjänspersonalen. Till 
exempel snabb-makaroner 
och stekt falukorv kan man 
laga på 15 min lågt räknat 
och då förutsätter det att 
råvarorna fi nns hemma, 
vilket innebär att personalen 
måste tillsammans med den 
äldre göra en veckomatsedel. 
Alltså 15 min som kostar 
pengar. Vill man då ha en 
annan matsedel kommer det 
självklart att kosta mer tid 
= pengar. Att då gå ut och 
säga att detta kan erbjudas 
utan kostnadshöjning är som 

jag ser det lögn. Tycker väl 
kanske inte att vi skall ägna 
oss åt det.

Inte heller tycker jag att 
ni skall vilseleda invånarna 
med felaktig statistik när det 
gäller ungdomsarbetlöshe-
ten. Den är drygt 6% i Ale 
kommun  borträknat de ung-
domar som går i skola och  
är lägre än riksgenomsnittet 
och än i Västra götalandsre-
gionen.

Menar ”röda laget” något 
med alla sina satsningar på 
”allt och alla” så får man nog 
se till att driva en politik som 
gör det möjligt för företag, 
gärna i Ale, att expandera 
och anställa fl er, för att öka 
skatteintäkterna och därmed 
säkra en god kvalitet på skola 
och omsorg.

Ingela Nordhall 
Aledemokraterna

Sedan omvalet till 
regionfullmäktige i maj 
2011 har antalet pa-

tienter i Västra Götalands-
regionen som väntat mer än 
90 dagar på ett besök hos en 
specialistläkare nästan sex-
dubblats. I maj 2011 hade 1 
447 patienter väntat längre 
än vårdgarantins 90 dagar. I 
de senaste siffrorna för maj 
2014 har det antalet ökat till 
8 304 patienter.

Regionens tillgänglig-
het befi nner sig i fritt fall. 

Redan i höstas varnade 
Folkpartiet för att den tre-
dubbling av antalet väntande 
vi då såg skulle bli värre 
framöver, men det har inte 
fått den politiska ledningen 
med S, V och MP att reage-
ra. De nya siffrorna visar att 
farhågorna besannats men 
att det blivit än värre än vad 
vi fruktade

Det är uppenbart att den 
rödgröna ledningen under 
sina år vid makten fullstän-
digt misslyckats med att 

upprätthålla en god tillgäng-
lighet. Med S,V och MP:s 
budgetbeslut för 2015 fi nns 
inte heller någon ljusning. 
I de rödgrönas budget har 
de nu till och med satt som 
politiskt mål att 1 500 ska ha 
väntat längre än den lagstad-
gade vårdgarantin.

Jag är säker på att Ale-
borna inte vill ha det så här. 
Vi förstår om sjukhusen har 
svårt att leva upp till vårdga-
rantin. Folkpartiet tycker att 
den är en skam att Sahlgren-
ska sjukhuset har längst köer 
i Sverige! Med en otillräck-
lig budget och andra, i fl era 
fall mer prioriterade, åtag-

anden för sjukhusen blir det 
besöken till specialistläkare 
som skjuts på framtiden. Re-
gionens hälso- och sjukvård 
behöver en ny politik och 
en ny politisk ledning som 
ger sjukhusen ekonomiska 
förutsättningar att båda 
klara sin ekonomi och ge 
patienter vård i rätt tid.

Rose-Marie Fihn (fp) 
Kandidat till kommunfullmäktige i Ale, 

till regionfullmäktige och riksdagen

I förra veckans Alekuri-
ren pratar Paula Örn 
(S) mycket om vår 

politik och det är vi glada 
för. Ska man raljera över 
vår politik är det däremot 
bra om man är lite påläst. 
Därför ska vi nu reda ut 
lite fakta:

Du är uppenbart ovan 
vid att läsa statistik. Det 
märker vi dels när du 
hänvisar till partisympa-
tiundersökningen där du 
tar fel på ungefär 34% 
gällande vårt väljarstöd. 
Dels märker vi det gällan-
de ungdomsarbetslösheten 
där vi faktiskt har minskat 
den i Ale med 27%. Du 
jämförde siffror som inte 
går att jämföra och därför 
fi ck du fram ett felaktigt 
svar. Det gör givetvis ont 
för dig att vi lyckats, men 
gläds istället med Ale. 
För det är väl ändå för 
Ales skull vi alla politiker 
jobbar? 

Ett annat räknefel du 
gjort är de sänkta arbets-
givaravgifterna som dina 
kollegor i Stockholm vill 
ta bort. De kommer kosta 
oss i Ale 8,3 miljoner, 
motsvarande 20 anställda. 
Du menar att statsbidrag 
kommer att täcka den sum-
man, men i ert förslag till 
statsbudget fi nns ju bara i 
snitt 1 miljon per kommun 
att dela ut? När du läser 
siffrorna är det viktigt att 
du även läser eventuella 
minustecken framför. Du 
har alltså ett underskott på 
ungefär 7 miljoner som du 
måste försöka täcka upp. 

Vilken verksamhet eller 
personal avser du att spara 
in detta på? 

När det gäller skolan 
är det självklart för oss att 
ge så mycket pengar som 
behövs. Inom skolan har vi 
en stark överenskommelse 
och den är vi stolta över. 
Vi har tidigare visat att vi 
är beredda att ge mycket 
extra pengar till skolan och 
vi gör det gärna igen. 

Vi blir också oerhört 
bekymrade då du påstår att 
S har fi nansierat löften om 
både ridhus, friidrottsarena 
och näridrottsplatser. Med 
tanke på hur du har räknat 
tidigare så ser det ut att 
saknas många miljoner 
även här. Ska du stänga 
våra meröppna bibliotek? 
Eller ska du skära i fören-
ingsstödet? 

Till sist vill vi gärna 
berätta att vårt förslag om 
en skatehall inomhus, som 
du kallar valfl äsk, står på en 
trygg grund. Vi pratar inte 
bara, vi gör allvar av vad vi 
lovar. Vi hade nyligen ett 
möte med en fastighets-
ägare i Älvängen, där för 
övrigt din gamla partikol-
lega Tyrone Hansson var 
med. Vi vill jobba tillsam-
mans med ungdomarna 
för att skapa meningsfulla 
fritidsaktivi-
teter. 

Tillsam-
mans förbätt-
rar vi Ale.  

Isabell Korn (M)
Valledare

Var fanns ni när Tra-
fi kverket planerade 
järnvägen och ny mo-

torväg? Vad var ni när man 
lade ner läkarmottagningen 
och tandläkarmottagningen? 
Ni talar om ny idrottshall. 
Vore det inte bättre att få 
ishallen i Lödöse klar med 
nya omklädningsrum?

Börja med att få till en 
cykel- och gångväg mellan 
Lödöse och järnvägen. Det 
är bra med visioner, men 
genomför gärna något. Prata 
inte bara när det är valår. Det 
inger inget förtroende!

Kjell Andersson
Älvängen

Hur räknar du, Paula Örn?Omstrukturering av äldreboende i Ale – pilotfall

Vem är mest desperat? M eller S?

Västra Götalandsregionen behöver ett maktskifte 
och en ledning som sätter sjukvården främst!

Replik på insändaren ”Satsa på Lödöse”

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00
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undersökning maj 2014 
har Moderaterna i Västra 
Götalands läns norra 
valkrets (där Ale ingår) 
väljarsympatier på 15,9%.  
Moderaterna nationellt 
har ett stöd på 22-23% 
i undersökningen, men 
eftersom jag skrev om de 
lokala förutsättningarna 
så valde jag siffran för vårt 
område. Källa: Statistiska 

raterna framgår inte vilka 
siffror de själva har jämfört 
för att komma fram till en 
minskning med 27%, men 
jag gissar att det handlar 
om antalet i absoluta tal 
istället för i procent av 
åldersgruppen?  Att man 
väljer den siffran beror nog 
på att det har blivit färre 
ungdomar totalt i Ale un-
der perioden. Det vanliga 
är ju att arbetslösheten 
redovisas i procent.

Vilka siffror vi socialde-
mokrater ska ha tagit fel på 
framgår inte, men nedan 
redovisas statistiken från 
Arbetsförmedlingen för 
2010 och 2014.

statsbudget fi nns mer än 
1 miljon i statsbidrag per 
kommun. Några exempel 
är ökade statsbidrag på 
14,4 miljoner till skolan 
och 51 nya anställda i 
äldreomsorgens trai-
neeplatser. 

vill se en bred satsning på 
föreningslivet, inte bara 
konstgräs till fotbollen. 
Självklart vet vi att många 
tjejer spelar fotboll, men 
det är viktigt med bredd 
i föreningslivet. Därför 
har vi valt att prioritera 
satsningar där också många 
tjejer är aktiva som frii-
drott och ridning. Vi har 
också sett till att det fi nns 
is i Ale Arena så att man 
både kan spela bandy och 
åka konståkning. 

Paula Örn 
Kommunalrådskandidat för

Socialdemokraterna i Ale

 Januari Februari Mars April
2010 12.9 % 12.9 % 11.8 % 10.7 %
Antal arbetslösa 299 298 272 252
2014 14.4 % 14,1 % 13,2 % 11.7 %

Antal arbetslösa 229 223 208 180

Jo tack, bra!


