
Kristdemokraternas 
partiledare Göran 
Hägglund har lagt 

fram ett förslag om att 
skrota landstingen för att få 
en mer enhetlig och jämlik 
vård. För alla Alebor är det 
Västra Götalandsregionen 
som styr över vården. Ett 
stort problem med detta 
är att vården ser olika ut i 
landets alla landsting och 
kommuner.

Alla människor har en 
personlig relation till vården 
och det gör att engageman-
get för en god och värdig 
vård är stort. Frågan om 
framtidens sjukvård är utan 
tvekan valets viktigaste. 
Trots att tillgängligheten 
och kvalitén förbättrats och 
vården fått mer resurser 

de senaste åtta åren är 
skillnaderna inom landet allt 
för stora. Det är dags för 
århundradets sjukvårdsre-
form: Ansvaret för sjukhu-
svården, alltså den vård som 
är både dyrast och mest 
avancerad, måste flyttas från 
landstingen/regionen till 
staten.

För 151 år sedan tog 
landstinget över ansvaret 
för vården i vårt land. Om 
vi skulle börja från början 
med att bygga upp Sverige 
politiskt och administrativt, 
skulle då någon föreslå att 
just sjukvården bröts ut från 
allt annat och underord-
nades 21 åtskilda landsting? 
Jag tror inte det. 

En konsekvens av att 21 
olika landsting och regioner 

ansvarar för sjukhusvården 
är att skillnaderna vad gäller 
exempelvis väntetider är 
stora mellan olika delar av 
landet. Dessutom är dagens 
organisation både dyr och 
ineffektiv. Här ett av många 
exempel: Sveriges landsting 
har sammantaget köpt ett 
tjugotal robotar – för tjugo 
miljoner kronor styck – som 
utför prostataoperationer. 
Det totala behovet i Sverige 
bedöms vara sex robotar. 
Men eftersom det ena land-
stinget vill ha vad grannen 
redan har så blir vi sittande 
med teknisk överkapacitet, 
samtidigt som vi fortfarande 
dras med vårdköer. 

Såhär kan det inte 
fortsätta. Bristen på 
samordning och effektivitet 

är det stora problemet för 
svensk sjukvård idag. Det är 
oacceptabelt att patienter på 
olika håll i vårt avlånga land 
får olika bra vård.

Vi kristdemokrater vill ha 
ett samhälle där ingen hålls 
tillbaka och ingen lämnas 
efter. Vi föreslår århun-
dradets sjukvårdsreform, 
för god och jämlik vård i 
hela landet, detta kommer 
också att påverka alla Alebor 
positivt.
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Vi socialdemokra-
ter vill satsa på att 
utveckla våra äldres 

inflytande över sin vardag. 
Ett av förslagen för att 

uppnå detta är att vi vill att 
våra gamla som inte själva 
kan klara sin matlagning ska 
få hjälp av hemtjänsten med 
att laga maten hemma. En 

uppföljning gjord av Hög-
skolan i Kristianstad visar 
att de äldre får bättre aptit 
och äter mer när man får 
maten lagad hemma istället 
för levererad kall. Vi ser 
möjligheten att själv välja 
råvaror, smaksättning och 
vad man är sugen på idag 
som en stor förbättring. 

Men det är inte allt vi 
vill göra. För oss är det 
viktigt att man ska ha rätt 
att bestämma själv, även om 
man är beroende av hem-

tjänst. Därför vill vi utveckla 
modellen där du har rätt att 
inom beviljad tid själv styra 
vilken insats du vill ha.

Man kanske har haft 
besök under helgen och 
varit och handlat och då vill 
man hellre få vardagsrum-
met dammsuget än att gå 
och handla på måndagen. Är 
det strålande vackert väder 
kanske man hellre vill gå 
en promenad eller sitta en 
stund i solen på balkongen 
än att dammsuga. Vi tror att 

våra gamla är fullt kapa-
bla att själva tala om vad 
de vill göra. Vi tror också 
att det ger mycket bättre 
inflytande än att försöka 
byta hemtjänstföretag stup i 
kvarten…

En del förslag som cir-
kulerar bygger på att det 
ska levereras mat varje dag 
någonstans ifrån. Det skulle 
innebära ungefär 5 heltids-
tjänster bara för att köra 
leveranser. Det är tid som 

vi hellre vill prioritera till 
att vår personal får mer tid 
hemma hos våra äldre. 

Om du också tycker 
att våra gamla förtjänar 
hemlagad 
mat tycker 
jag att du ska 
lägga din röst 
på Socialde-
mokraterna i 
höstens val!

Monica Samuelssonn(S)
Kandidat till gruppledare

för Omsorgsfrågor 

Alla lovar det mesta 
och till fler och fler 
miljarder. Allt för 

att ha makten. Makten får 
inte vara det viktiga, viljan 
att hantera vardagen måste 
vara viktigast. Med ansvar 
och hållbarhet. 

Alla producerar sopor 
i kommunen och sophan-
teringen kostar mycket 
pengar. Vi är övertygade 
om att de flesta undrar 
lite grann över att så gott 
som varje bostad, förutom 
flerfamiljshus, hämtar den 
kommunala renhållningen 
osorterade sopor. 

Ditt nya parti, Framtid i 
Ale, föreslår gemensamma 
återvinningsstationer med 
sortering. Varje större bo-
stadsområde i kommunen 
bör ha gemensam station, 
strategiskt placerad där 
in och utfart sker från 
området. 

Naturligtvis en positiv 
miljöpåverkan, men också 
en möjlighet till lägre 
renhållningsavgift. Som vi 
berörde tidigare i texten 
så måste vi vilja hantera 

människors vardag på 
ett klokt och långsiktigt 
sätt. Den stora merparten 
av våra hushåll har både 
vatten-, avlopps- och 
renhållningskostnad. För 
att skydda oss själva mot 
farliga läckage utmed våra 
avloppsrör så har viljan 
varit i samhällsbyggnads-
nämnden att skynda på 
utbytestakten av våra 
gamla ledningar, vilket fått 
till följd att VA-taxan höjts 
lite mer än inflationen. 
Här ser Framtid i Ale ett 
sätt att hantera en helhet 
för våra invånare genom 
att sätta press nedåt på 
renhållningstaxan genom 
gemensamma återvin-
ningsstationer. 

Vi kan inte lova allt åt 
alla, till vilken kostnad 
som helst, men viljan att 
försöka hantera människ-
ors vardag lovar vi. 

Tyrone Hansson
Ulrika Sten Sporrong
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