
Du har just börjat läsa en »annorlunda« ver-
sion  av  INSPIRATÖREN,  vårt  informations-
blad, som riktar sig till både medlemmar och  
icke  medlemmar.  Kommunpartiet  är  ett  lo-
kalt  parti  i  Härryda  som  driver  sakfrågor  
som  berör  Dig  som  medborgare  i  vår 
kommun. Speciellt  om Du hör till dem som 
har  svårt  att  hävda  sig  mot  makten  i  
kommunhuset,  antingen  den  utövas  av 
tjänstemän eller politiker.

Ofta får vi i Kommunpartiet kritik för att vi  
vågar  kritisera.  Makthavarna  undviker  att  
diskutera  sakfrågor  med  Kommunpartiet  
utan försöker  styra vad som får  sägas och  
hur.  Vi  anklagas  för  att  försöka  kanalisera  
missnöje och gnäll och sakna förslag till åt-
gärder. Därför skickar vi ut detta INFOBLAD 
för att berätta om vad vi verkligen gjort och 
föreslagit, håller på att göra och kommer att  
göra.

Vi  tror  Du  vill  vara  väl  informerad  
om  vad  som  händer  kring  Härrydas  
mest  omskrivna  parti  nu  och  fram  
till valet 2010.

Kommunpartiet står fritt från poli-
tiska blockbildningar och kan därför 
utan  ideologiska  låsningar  ta  saklig 
ställning i viktiga frågor för invånar-
na i Härryda kommun. Genom att stå 
fria  tar  vi  också dessa frågor  till  of-
fentligheten  genom  att  driva  dem  i 
kommunfullmäktige  i  stället  för  att 
kompromissa bakom stängda dörrar i 
kommunhuset.  Kommunpartiet,  som 

har  sina  rötter  i  det  gamla  SPI,  är 
redan det femte största partiet av nio 
och  till  medlemsantalet  det  näst 
största.

Vi har  kritiskt  granskat  projekt  och 
förhållanden och, bl.a. genom motio-
ner och interpellationer i fullmäktige, 
sökt stärka den demokratiska proces-
sen,  påvisa  övergrepp  mot  enskilda 
medborgare  och  framföra  konkreta 
förbättringsförslag.

Ansvarig utgivare: Gunnar Carlson 
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Vår välmående kommun

De flesta av oss tycker att vi har det bra i 
vår  kommun.  Vi  har  den  näst  högsta 
genomsnittsinkomsten i regionen, hög ut-
bildningsnivå, en låg genomsnittsålder och 
än  så  länge  gott  om  plats  för  rekreation 
och naturupplevelser. De flesta är nog nöj-
da, men det finns de som inte upplever det 
på samma sätt:

● Pensionärer med enbart grundpension, 
som har att möta stigande avgifter och 
priser med en pensionshöjning på någ-
ra futtiga kronor.

● Äldre  som  inte  får  ett  rimligt  boende 
när de inte längre orkar med villan el-
ler hisslös lägenhet. 

● Ungdomar  som  inte  får  möjlighet  till 
eget  boende  utan  måste  flytta  från 
kommunen.

● De permanentboende vid Finnsjön som 
inte kan få en dräglig bostadsyta med 
hänsyn  till  det  påstådda  hot  mot  fri-
tidsområde  och  vattentäkt  som  20m² 
större bostadsyta påstås innebära.

● Den personal som måste klara sina ar-
betsuppgifter trots problem med över-
beläggning  och  ensamarbete  på  våra 
äldreboenden.

Detta har vi drivit fram

AllaktivitetshusetAllaktivitetshuset

Nyss  invigdes  det  utbyggda  kulturhuset  i 
Mölnlycke som ny träffpunkt för alla åld-
rar. Invigningstalaren, Ing-Marie Samuels-
son (s)  glömde nämna  att  initiativet  togs 
av SPI i en motion från 2002 om ett allak-
tivitetshus  för  seniorer  och  ungdomar. 
Denna  fråga  drev  vi  fram till  2006,  då  vi 
lyckades få stöd från (s) för att genomföra 
det.  Vi  vill  nu  att  liknande  träffpunkter 

skall  skapas också i  övriga kommundelar. 
Vi  vill  också  att  satsningen  skall  bli  den 
tänkta  samlingspunkten  för  alla  och  inte 
bara  ett  föreningshus  och utbyggt  biblio-
tek!

Rimligare avgifter i äldreomsorgenRimligare avgifter i äldreomsorgen

Efter det att de borgerliga och s-blocket i 
förening kraftigt smyghöjt avgifterna, lyc-
kades  vi  under  2005 få  majoritetens  stöd 
för att återställa dem på en rimlig nivå.

Början till en äldrevårdscentralBörjan till en äldrevårdscentral  
(Äldrelotsen)(Äldrelotsen)

År 2003 motionerade vi  tillsammans  med 
kristdemokraterna  om  att  skapa  en  sär-
skild  äldrevårdscentral  med  tillgång  till 
geriatrisk expertis. Vi fick så småningom s-
blockets stöd för tanken och kunde få ett 
första  steg  på  vägen  genomfört,  den  s.k. 
Äldrelotsen som guidar hjälpsökande äldre 
till rätt ställe i vårdkedjan.

Detta vill vi göra nu

Motioner och interpellationer 2006—Motioner och interpellationer 2006—
20072007

Som underlag för en stor artikel i HP den 9 
januari  om  hur  aktiva  de  olika  politiska 
partierna varit  i fullmäktige under 2006—
2007  hade  man  tagit  fram  en  fullständig 
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Det utbyggda kulturhuset Foto: Karl Kardos



lista över alla  motioner och interpellatio-
ner som behandlats. Listan leds överlägset 
av Kp som lagt mer än hälften av motio-
nerna, bl.a. följande:

Införande  av  medborgarförslag  och 
medborgarpanel för att ge medborgar-
na inflytande även mellan valen.

Politisk  översyn  av  kommunens  sätt 
att  hantera  relationerna  med  med-
borgare och anställda.

Stöd åt våra erkända minoritetsspråk.

Ekonomiskt  vårdnadsbidrag för anhö-
rigvårdare.

Undersökning av nutritionsläget inom 
särskilda boenden. Är man välnärd el-
ler undernärd?

Taxesänkning i vård och omsorg.

Brottsförebyggande insatser.

Kollektivtrafik  till  nya  bostadsområ-
den.

Utredning  av  ärendehanteringen  av 
Landvetter Park.

Nyttan för medborgarna av expansion. 
Var går gränsen för god ekonomi och 
livskvalitet?

Kommunalt energibesparingsprogram.

Behandling av bygglovsärenden.

Till  alla  dessa  förslag  har  majoriteten  i 
kommunfullmäktige  i  Härryda  sagt  NEJ!  
Detta  som  ett  led  i  blockens  strävan  att 
marginalisera  Kp och söka  hindra oss  att 
åter  få  ett  verkligt  inflytande  efter  nästa 
val.  Därmed  stoppar  man  också  många 
goda förslag som vore till nytta för medb-
orgarna.

Till detta har däremot majoriteten iTill detta har däremot majoriteten i  
Kommunfullmäktige sagtKommunfullmäktige sagt  jaja::

● Detaljplanering  av  miljardprojektet 
Landvetter  Park  trots  avsaknaden  av 
konsekvensanalys och marknadsanalys.

● Expropriation och fortsatt planering av 
nya  bostadsområdet  Södra  Kullbäcks-
torp, trots att trafiklösning saknas.

● En så kraftig upplåning att kommunens 
ekonomi äventyras.

● Detaljplan  för  Finnsjöområdet  som 
hindrar  permanentboende  att  få  en 
dräglig bostadsyta.

● Smygfilmning och angiveri  mot  hjälp-
sökande.

Andra frågor vi driver

Barn som behöver särskilt stödBarn som behöver särskilt stöd

När det gäller barn med särskilt behov av 
stöd upptäcks detta redan i barnomsorgen, 
men problemen tycks inte vara lösta med 
detta.  Informationen  förs  inte  vidare  till 
grundskolan,  där stöd och hjälp till  dessa 
barn uteblir. Det har förts många bra sam-
tal  i  kommunens  beredningar,  men  man 
kan  inte  fortsätta  att  bara  utreda  medan 
barn far illa. Tidig hjälp är en förutsättning 
för att slippa problem högre upp i tonåren. 
Detta  vet  man  sedan  länge,  men  varför 
sker då så litet? 
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Detta försvinner om Landvetter Park blir verklighet.
Foto: Ulf Dermark
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Kommunpartiet  diskuterar 
sedan länge en rad projekt 
inom  samhällsbyggnads-
området.  Det  projekt  som 
vi  prioriterar  är  utbygg-
naden  av  Landvetter  cen-
trum,  med  utgångspunkt 
från  det  förslag  som 
kommunen  ställt  ut  för 
att  få medborgarnas syn-
punkter före den 23 maj. I 
god tid dessförinnan läm-
nade  vi  in  vårt  genom-
arbetade  förslag,  som 
sedan ingick som komplet-
tering  i  det  förslag  som 
kommunstyrelsen  fattade 
beslut om den 26 maj. 

Det  vi  föreslår  är 
överdäckning  av 
motorvägen för att åter-
förena samhällets två delar, 
bygga bort buller och avgaser 
samt  återta  värdefull  mark.  Ett 
förslag som kompletterar kom-munens ut-
byggnadsplaner,  motorvägshållplats  och 
ett stort bostadsbyggnads-program på söd-
ra  sidan  av  samhället.  Stöd  för  vår 
ursprungliga  idé  fick  vi  från  Rinkeby, 
stadsdel  i  Stockholm,  där  man  planerar 
byggstart i höst av en överbyggnad av E18 
med  bostäder.  På  Internet  träffade  vi  på 
ytterligare liknande projekt. Via våra nät-
verk  fick  vi  kontakt  med  Ove  Krafft, 
landets  ledande  expert  på  handelscent-
rumetableringar, som konstaterar, att alla 
förutsättningar finns för att förslaget skall 
kunna realiseras.  Landvetter centrum lig-
ger  ju  mitt  emellan  storstaden  Göteborg 
och  storflygplatsen  Landvetter  och  alla 

kommunens  utbygg-
nadsplaner.  Nu  vill  det  till  ett 
omfattande  analys-  och  planeringsarbe-
te, vilket dock inte är vår uppgift.

Via  våra  nätverk  fick  vi  också  kontakt 
med  Jan  Izikowitz,  känd  arkitekt,  som 
bl.a.  ritat  Göteborgsoperan.  Jan  hjälpte 
oss att ta fram den första skiss på hur över-
däckning kan ta sig ut i framtiden som Du ser 
här på uppslaget. Överdäckningen kan givet-
vis  förlängas  ytterligare  för  att  ge  plats  till 
bo-städer,  hotell  och  olika  företagsetable-
ringar,  kanske  också  för  ishall  och  simhall 
samt pendeltågstation på Boråsbanan.

Kommunens reaktion hittills har varit försik-
tigt  negativ  till  att  projektet  kanske  är 

orealistiskt. Detsamma sade man i Partille om 
Allum, och i Rinkeby har man redan tänkt om 
och beslutat genomföra sin överdäckning av 
E18  med  bostäder.  Vi  vill  i  nuläget  få  till 
stånd  en  seriös  diskussion  med  kommunen 
där  man  tar  hänsyn  till  vad  vi  och  många 
andra i Landvetter önskar, att på ett vettigt 
sätt reparera de skador som ett okänsligt mo-
torvägsbygge rakt genom samhället en gång 

orsakade.  Naturligtvis  är  det  inte  me-
ningen att medborgarna i kommunen skall 
stå för kostnaderna.

Läs  mer  om  vårt  detaljerade  förslag  på 
www.kommunpartiet.se  under  rubriken 
nyheter.

Lennart Björklund
Brita Dermark

 Frithjof Valestrand
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—till offensiven om nya centrum!
Kp-medlemmar i Landvetter
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Pensionärer och äldrePensionärer och äldre

Bra förbättringar som nyligen gjorts inom 
äldreomsorgen  är  att  man  utvecklat  ett 
kvalitetsprogram för vården, effektiviserat 
hemtjänsten och skiljt på dess omsorg och 
servicetjänster,  med  förenklad  bistånds-
bedömning  av  de  senare.  Men  det  finns 
mycket mer vi vill förbättra:

Vi vill ha en kraftfull satsning på de äl-
dres  hälsa  och  alla  de  faktorer  som 
påverkar livskvalitet  och hälsa,  inklu-
sive  kontroll  av  de  äldres  näringstill-
stånd. Vi vill då också införa friskvård 
och  rehabilitering  för  dem  som  har 
hemtjänst  för att  fördröja  behovet  av 
särskilt boende.

Det måste finnas ett tillräckligt utbud 
av  olika  boendeformer  för  äldre  som 
inte orkar bo kvar i villan eller en obe-
kväm  lägenhet,  liksom  av  platser  på 
det särskilda boendet för dem som har 
behov  av  ständig  omvårdnad.  Det  är 
idag risk för akut platsbrist.

Vi vill ha en förenklad biståndsbedöm-
ning med uppgift att se till att den som 
bäst behöver nytt boende går före. 

Vi hoppas på positivt  resultat  för vår 
motion  om  fria  resor  i  kollektivtrafi-
ken för funktionshindrade och att vår 
kommun skall följa Göteborg i att låta 
pensionärer åka gratis.

Vi  vill  att  Äldrelotsen  äntligen  skall 
kompletteras  med  en  riktig  äldre-
vårdscentral.

Rehabilitering och varmvattenRehabilitering och varmvatten--
bassängbassäng

Genom  att  landstingets  Hälso-  och  Sjuk-
vårdsnämnd,  HSN7,  för  några  år  sedan 
sade  upp  vårdavtalet  med  Hälsans  Hus 
berövades  reumatiker  och andra med be-
hov av rehabilitering i varmvattenbassäng 
möjligheten att få tillgång till  detta inom 
den  egna  kommunen.  Man  måste  istället 
åka till hårt anlitade bassänger i Göteborg. 
Vi har diskuterat med kommunen om möj-
ligheten att teckna samarbetsavtal mellan 
kommunen  och  landstinget  om  rehabili-
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tering och friskvård, vilket då ansågs omöj-
ligt.

Partille kommun har emellertid nyligen 
träffat avtal med HSN7 om att ta över an-
svaret  för  rehabilitering  och  friskvård 
inom sin kommun, varför Kommunpartiet 
i en motion har begärt att ett liknande av-
tal tecknas för Härryda kommun, där även 
behandling i varmvattenbassäng ingår.

Kommunens utveckling och 
framtid

Medborgarna  fick  inför  revideringen  av 
kommunens  långsiktsplan  (översiktsplan) 
möjlighet att genom fokusgrupper, enkäter 
och  intervjuer  ge  sina  synpunkter  på 
kommunens  framtida  utveckling.  Det  an-
sågs ur demokratisk synpunkt viktigt att få 
en bred förankring av detta arbete, av stor 
betydelse för både dagens och morgonda-
gens invånare i vår kommun. 

Kommunpartiet  ställdes  utanför  del-
tagandet i den särskilda beredning som har 
tagit  fram  förslag  till  inriktningsmål  för 
översiktsplanen.  Vi  presenterade  därför 
ett  eget  förslag,  i  god  överensstämmelse 
med medborgarnas prioriteringar. 

Alla kommuninvånare bör också genom 
kommunens INFO-blad få veta de föreslag-
na inriktningsmålen och ges möjlighet att - 
liksom  i  tidigare  enkäter  -  ge  sina  syn-
punkter. 

Ett  antal  viktiga  planeringsbeslut  har 
redan tagits utan att dessa behandlats i in-
riktningsmålen.  Till  exempel  Landvetter 
Park  och  området  Södra  Kullbäckstorp 
vars  placering  stämmer  illa  med  Göte-
borgsregionens  mål  för  placering  av  nya 
bostadsområden och med Mölndals planer. 
Det  redan  av  kommunfullmäktige 
2006-06-19  tagna  beslutet  att  den  nuva-
rande  Boråsbanan  måste  underhållas, 

förbättras och trafikeras har inte gett någ-
ra avtryck i inriktningsmålen.

Hur  kommunen  skall  se  ut  om  50  år 
avgörs  genom  denna  översiktsplan.  I  dag 
är vi 34.000 invånare. Med den tillväxttakt 
som föreslås kommer vi 2050 att ha 60.000 
invånare  och med ytterligare  en bana  på 
Landvetter  flygplats,  nya  Götalandsbanan 
och  400kV-ledningen  tvärs  genom  kom-
munen finns kanske inte så mycket kvar av 
vår natursköna kommun för fritid och re-
kreation.

Hur kan du medverka till en bättreHur kan du medverka till en bättre  
kommun?kommun?

Vi är alla ansvariga för vår kommuns fram-
tid.  Inte  bara  de  politiker  vi  väljer  vart 
fjärde år. När Du lägger Din kommunalval-
sedel ger Du förtroende till  det parti  som 
Du låter bestämma vilka kandidater de pri-
oriterar  eller  också  kryssar  Du  för  den 
kandidat Du själv litar på. Du kan också en-
gagera  Dig  i  politiken  genom  att  bli 
medlem i ett politiskt parti. Vi i Kommun-
partiet  är  som  parti  utanför  de  politiska 
blocken  mer  beroende  av  enskilda  med-
borgares stöd än de partier som har en stor 
riksorganisation  bakom  sig  och  i  förhål-
lande  till  oss  nästan  obegränsade  ekono-
miska och personella resurser för att föra 
ut sin politik.
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Du kan stödja oss genom Ditt medlemskap el-
ler som sympatisör med möjlighet att via våra 
nyhetsbrev  och  vår  hemsida  följa  vårt  poli-
tiska arbete och delta i våra politiska arbets-
grupper, där vi formar Kommunpartiets poli-
tik  och  tar  fram  sådana  initiativ  som  skall 
förbättra  förhållandena  för  medborgarna  i 
vår kommun. 

Här nedan ser Du var Du anmäler Ditt eventu-
ella  intresse  för  att  tillsammans  med  oss  i 
Kommunpartiet medverka till en ännu bättre 
kommun.

Den annor lunda

KOMMUNPARTIET  HÄRRYDA

Finnsjövägen 29, 435 41 Mölnlycke
Partiledare: Gunnar Carlson 031–884473
Styrelseordf.  Nils  Bengtsson 031–882409
E-post: kommunpartiet@tele2.se
Hemsida: www.kommunpartiet.se

Informationsblad:  INSPIRATÖREN 2 Nr/år
samt Nyhetsbladet varje  månad.
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