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Omsorgsnämnden 
beställer utifrån 
behoven ett boende. 

Omsorgsnämnden fattar 
inte beslut om ägande, 
planfrågor, vem som byg-
ger och så vidare. Det är 
uppgifter som hör hemma 
i Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Eftersom det i vår investe-
ringsbudget inte finns medel 
för egen byggnation är det 
redan tydligt att boendet 
kommer att byggas och ägas 
av någon annan än kommu-
nen. Precis på samma sätt 
som vi i enighet etablerade 
det senaste äldreboendet 
i Ale under det rödgröna 

styret 2006-2010. 
När det gäller kvalitets-

krav anser vi att nämndens 
ansvar är alla våra boenden. 
Inte bara det boende som 
nu planeras. För att upprätt-
hålla god kvalitet i äldre-
omsorgen satsar vi också i 
år ca 5 miljoner mer än FiA 
och Alliansen.

Vi tycker att det är tråkigt 
att man från oppositionen 
väljer en så aggressiv ton. 
Det är också lite märkligt 
att anklaga den nya politiska 
ledningen för bristande 
handlingskraft hela 28 dagar 
efter det att vi tog över 
ansvaret från Alliansen. Man 
ska ändå komma ihåg att 

Alliansen på fyra år inte har 
lyckats levererar det nya bo-
ende i Älvängen man lovade 
väljarna i valrörelsen 2010. 

Våra partier är överens 
om att skapa resultat för 
Ales bästa. Ett nytt modernt 
äldreboende med hög 
kvalitet i Älvängen är bara 
en av alla de förbättringar vi 

kommer genomföra under 
mandatperioden. 

Monica Samuelsson (S)
Ordförande i Omsorgsnämnden

Ingela Nordhall (AD)
Ledamot

Sonny Landerberg (MP)
Ledamot

Christer Pålsson (V)
Ledamot

Under ett par månad-
er har man arbetat 
med att ta fram en 

miljö och klimatplan för 
kommunen. Det är en plan 
som ska visa vilken riktning 
Ale ska gå åt när det gäller 
de här viktiga frågorna. 
Planen har varit uppe ett par 
vändor i Kommunstyrelsen 
och nu förutsätter vi att 
den beslutas i februari. I 
planen finns det ett antal 
mål angivna och center-
partiet tillsammans med 
våra samarbetskollegor i 
alliansen och FiA vill att 
några mål förändras. Det är 
framför allt två mål vi vill se 
en annan inriktning kring

 
1. Målet om körda mil 
med bil. I planen föreslås 
ett mål att antalet körda mil 
i Ale ska minska. Till skill-
nad från andra partier, vill 
vi jaga avgaserna och inte 

bilisterna! Vi vill ha 100% 
förnybart och det gäller inte 
bara elproduktionen utan 
även andra områden, till 
exempel transportsektorn. 
Vi vill också att hela Ale ska 
få växa och tycker därför att 
det målet fokuserar på fel 
saker. Vi vill istället ha ett 
mål som säger att andelen 
mil som körs med fossila 
bränslen ska minska. Vi vill 
alltså koncentrera oss på att 
ställa om fordonsflottan till 
att gå på fossilfria bränslen. 
Detta kan tex genomföras 
med att kraftigt utöka an-
talet laddstoplar för elbilar 
och arbeta för en etablering 
av minst en biogasstation 
i Ale. 

2. Målet om att ändra 
mindre kött. Det finns 
ett mål i den föreslagna 
planen att aleborna ska äta 
mindre kött. Även detta 

är ett trubbigt mål som 
missar syftet. För att minska 
klimatpåverkan från livs-
medelsproduktionen bör vi 
värna våra köttproducenter i 
Sverige, våra företagare och 
de gröna näringarna. Därför 
vill vi istället ha ett mål om 
att vi ska äta mer närpro-
ducerad mat. Då minskar 
transportsträckorna och vi 
kan med gott samvete äta 
mat som vi vet har produc-
erats enligt svensk lagstift-
ning. 

Vår uppmaning till S, V 
och MP är: Fundera ett varv 
till och sätt mål som gynnar 
företagande och boende i 
hela landet och i hela Ale!

Elena Fridfelt
Åke Niklasson

Centerpartiet

När det var dags för 
omsorgs- och ar-
betsmarknadsnämn-

den att börja arbeta med 
nämndplan och budget för 
2015 var det bara alliansen 
och FiA som presenterade 
tilläggsförslag till nämnd-
planen. Inte ett enda förslag 
lades fram från vår nya 
majoritet. Trots det kunde 
tyvärr inte de rödgröna ställa 
sig bakom alla av alliansens 
goda förslag, men vi fick 
glädjande nog igenom tre av 
våra viktigaste punkter för 

ett bättre Ale. 
Det första vi lyckades dri-

va igenom var en utredning 
om att införa arbetskläder 
för de som arbetar idag i 
sektorn. Att likvärdigt er-
bjuda arbetskläder över hela 
kommunen är en fråga som 
släpat efter i många år. Det 
är en självklarhet för många 
tjänstemän i Ale på andra 
sektorer att ha arbetskläder, 
men det är fortfarande ingen 
självklarhet för omsorgsper-
sonal. Inte minst utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv är 

det dags att en kartläggning 
av behovet görs och att 
arbetskläder därefter erbjuds 
våra medarbetare. Det tycker 
vi att de förtjänar.

Det andra vi lyckades 
driva igenom var gällande 
maten till våra äldre, som 
idag får en kall matlåda hem-
körd till sig av hemtjänsten. 
Under valrörelsen presen-
terade vi vårt förslag om att 
erbjuda mat från våra lokala 
krögare istället. Detta skulle 
ge en omfattande valfrihet 
för den äldre och innebära 

varm, nylagad, gott doftan-
de mat hem till dörren. En 
utredning om möjligheten 
att genomföra detta ska nu 
göras under 2015. 

Det tredje vi lyckades ge-
nomdriva var vår idé om en 
sommarjobbsförmedlare som 
vi pratade mycket om i valrö-
relsen. Den samordnare som 
idag arbetar på kommunen 
med att ordna feriearbeten 
till våra ungdomar på som-
maren ska nu fördjupa sitt 
samarbete med näringslivet 
och näringslivsenheten så att 

en majoritet av feriearbetena 
erbjuds av näringslivet istäl-
let för av kommunen. Själv-
klart ska riktiga ansökningar 
också göras. Det bästa vi kan 
göra för ungdomarna är att 
förbereda dem på livet efter 
skolan och lära dem tidigt 
hur man söker arbete och ge 
de bästa möjligheterna till 
erfarenheter och kontakter 
som de sedan kommer ha 
stor nytta av.

I valrörelsen lovade vi 
aleborna ett antal saker om 
vi skulle få förtroendet att 

fortsätta leda kommunen. 
Nu när vi tvingades in i 
oppositionsrollen försöker 
vi fortfarande genomdriva 
våra löften och vara en stark 
opposition, precis 
som vi lovat. 
Vårt ansvar 
att verka för 
Ales bästa är 
fortfarande 
det viktigaste 
för oss. 

Isabell Korn (M)
Vice ordförande i omsorgs-

och arbetsmarknadsnämnden

En framgångsfaktor 
de senaste fyra åren i 
Kultur- och fritids-

nämnden har varit den 
enighet som rått kring bra 
förslag. Ett bra förslag ska 
bifallas oavsett vilken sida 
som presenterar det.

Därför är jag väldigt glad 
att nämnden den 29 januari 
kunde anta mitt förslag om 
att tjänstemännen ska starta 
en utredning om en ny 
simhall i Ale. Som många 
vet sjunger Skepplanda 
simhall på sista refrängen. 
Jag hoppas att en utredning 
kan ge oss svar på var en ny 
simhall ska byggas, hur den 
ska drivas för att den ska 
komma till så stor nytta som 
möjligt för våra medborgare 
och hur mycket pengar som 
krävs i investering. Det är 
hög tid att starta planering-
en om vi inte ska stå helt 

utan simhall ett antal år 
emellan den gamla och den 
nya hallen.

Trots dessa goda nyheter 
ser jag dock ett orosmoln. 
Kultur- och fritidsnämnden 
står inför många investe-
ringar, i år och kommande 
år, och jag hoppas att vi i 
nämnden kan vara eniga om 
vad som bör göras för Ales 
bästa. Min stora oro är att 
alla de investeringar som 
S, V, MP och AD beslutat 
i kommunfullmäktige att 
Kultur- och fritidsnämnden 
ska genomföra kommer kos-
ta enorma summor pengar. 
Detta leder oundvikligen 
till neddragningar av andra, 
befintliga, verksamheter 
då det inte finns täckning i 
budgeten för att drifta inves-
teringarna. Vi ser hellre att 
nämnden är enig om viktiga 
investeringar för Ale kom-

mun som nämnden också 
får kompensation för, så att 
vi kan fortsätta med vår fan-
tastiska basverksamhet och 
ändå utveckla kultur- och 
föreningslivet i Ale. Det ena 
bör inte ske på bekostnad av 
det andra.

Moderaterna kommer att 
göra allt för att värna den 
verksamhet som idag bedrivs 
och som är mycket uppskat-
tad av aleborna, samtidigt 
som vi kommer driva på en 
positiv utveckling för Ale. 

 

Ida Löfgren (M)
Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 11 februari 2015 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

 Bostadsförsörjningsprogram för Lilla Edets kommun 2015-2020
 Jämställdhetsstrategi för Lilla Edets kommun 2015-2018 

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande   Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning, kommunens webbplats och på 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 4 februari 2014.

Alliansen borde lämna valrörelsen bakom sig och ta ansvar för Ales utveckling!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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