
Advent, Lucia, Jul 
och Nytt År
Högtider  som  symboliserar  väntan, 
oskuld,  familjefest  och förhoppningar. 
I  väntan på att  mörkret viker och det 
vänder  mot  ljusare  tider  hukar  vi 
under stormvindarna från väster. 

Runt  hörnet  väntar  de  orkanvindar 
som kommer allt närmare och som ho-
tar vårt samhälle, landets ekonomi och 
allas vår välfärd. Liksom när det gäller 
väderleken  så  är  lugnet  före  stormen 
bedrägligt och ger ett falskt intryck av 
att det inte är så farligt. Då gäller det 
att rusta sig för vargatider och vara be-
redd  på  det  värsta.  Det  är  vad  vi 
politiskt gjort och gör.

Vi kommunpartister är i grunden opti-
mister som tror att även om det värsta 
skulle  hända  så  vänder  det  och  blir 
förr eller senare alltid bättre tider. Det 
gäller att härda ut och vänta på vänd-
punkten, samla de närmaste, glädja oss 
åt samvaron och förbereda oss för ett 
nytt år med nya möjligheter.

I Kommunpartiet håller vi alltså på att 
lägga året 2008 bakom oss och se fram 
emot det nya året och dess möjligheter. 
Vi avslutar 2008 med vad som blivit en 
tradition, Kommunpartiets egen Lucia- 
och julfest. Där vi tillsammans med in-
bjudna  gäster  träffas  och  inspirerar 
varandra inför ett Gott Nytt År.

Gunnar Carlson

Ansvarig utgivare: Gunnar Carlson 
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God Jul & Gott Nytt År!

En l iten påminnelse . . .

Medlemsavgiften för 2009 är:
100 kr för ensamstående  
och 150 för familj

Plusgirokonto: 449914—1



Fullmäktige  behandlade  vid  s itt  no -
vembersammanträde  budget/plan  för  
åren 2009—2011.

Dagen inleddes med en särskild presenta-
tion av det skärpta lagförslag som handlar 
om  fullmäktiges  skyldighet  att  ansvars-
pröva underställda nämnder och styrelser. 
När  årsredovisningen  lämnats  av  kom-
munstyrelsen  och  revisorerna  avgivit  sin 
revisionsberättelse skall fullmäktige pröva 
kommunstyrelsens sätt att sköta sitt upp-
drag,  verkställa  fullmäktiges  beslut  och 
uppnå av fullmäktige beslutade mål.

En försmak hur detta skötts fick vi i efter-
följande  fullmäktige  då  delårsrapporten 
per 31 aug presenterades tillsammans med 
revisorernas granskningsrapport. En skarp 
kritik  över  hur  kommunens  verksamhet 
skötts under årets första nio månader. 

Rapporten  kommenterades  i  detalj  av 
undertecknad. Verksamheten har inte följt 
de mål för god ekonomisk hushållning som 
fullmäktige  beslutat.  Ekonomin  har  kraf-
tigt  försämrats,  befolkningstillväxten  har 
genom  okontrollerat  byggande  växt  till 
1,8% 2007 och 1,6% hittills under 2008, 60% 
över beslutat mål på 1%. Att året trots det-
ta kommer att redovisa ett positivt resultat 
beror  på avräknade   skattentäkter  för de 
goda åren 2006 och 2007. Dessa goda år är 
nu över och varje ny prognos visar på lägre 
skatteintäkter.  Samtidigt  som  inflationen 
leder till allt högre kostnader.

Kommunpartiet  lägger  inte  något  eget 
budgetförslag denna gång. Vi anser  bud-
getförslaget oacceptabelt och kan inte med 
bibehållen  trovärdighet  lägga  nya  förslag 
som försämrar resultatet. (s) och (mp) lade 
dock egna röstfiskande förslag som krävde 
en skattehöjning på 50 öre.  

BostadsförsörjningsprogrammetBostadsförsörjningsprogrammet

2009—2013 planerar för ett byggande 60% 
över 1%-målet. Detta tvingar fram stora in-
vesteringar och ökning av driftskostnader i 
förskolor och grundskolor. Befolkningsök-
ningen  sker,  som  tidigare  år,  genom  en 
inflyttning av barnfamiljer från främst Gö-
teborg.  Kostnadsökningarna  kompenseras 
inte av skatteintäkter från dessa familjer, 
såvida  de  inte  har  taxerade  inkomster  i 
miljonklassen  (1,2  mkr  för  en  3-barns-
familj).  Konsekvenserna av denna bostads-
politik är förödande för kommuninvånar-
na och leder på sikt till  kraftiga neddrag-
ningar på annan samhällsservice eller till 
kraftiga skattehöjningar.      

Driftsbudgetens  resultat  möter  inte  full-
mäktiges mål  för god ekonomisk hushåll-
ning. Värdesäkringen av det egna kapitalet 
och den reserv på 20 mkr för oförutsedda 
försämringar,  som  tidigare  ansetts  nöd-
vändig,  ryms inte  inom  resultatet.  Inves-
teringarna kan inte längre ske inom ramen 
för självfinansiering utan kräver en kraftig 
ökning  av  upplåningen,  från  200  mkr  år 
2006  till  490  mkr  2011.  Notan  för  detta 
skickas  till  kommande  generationers 
skattebetalare. I strid med det beslut som 
togs förra mandatperioden, att varje gene-
ration skall bära sina egna kostnader.

Kommunpartiet  kommer  att  kritiskt 
granska  kommunstyrelsens  uppenbara 
oförmåga  att  sköta  kommunens  ekonomi 
när  årsredovisningen  och  frågan  om  an-
svarsfrihet skall behandlas i april 2009.

Gunnar Carlson
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Budgetdebatten
i fullmäktige



Landvetter park
– en park i tiden?

20  oktober  beslöt  kommunfullmäktige  i 
Härryda  kommun  med  35  röster  för,  13 
röster  mot och en nerlagd röst,  att  rösta 
igenom detaljplanen och därmed ett fort-
satt  arbete  för  Landvetter  Park.  En  viss 
osäkerhet infann sig dock inför röstningen 
vilket resulterade i att ytterligare en (fp), 
nu alltså två, röstade mot och de fick säll-
skap  av  en  (c)  och  en  (s).  Den  nerlagda 
rösten hörde till  en (s).  Några hade alltså 
tänkt  till  ytterligare  inför  omröstningen. 
Naturskyddsföreningens  Michael  Nilsson 
har  tillsammans  med  markägare  vandrat 
runt med politiker i området. Av de 70-ta-
let inbjudna politikerna var det ett dussin-
tal  som  anammat  inbjudan  och  ett  kom-
munalråd (m) drog även hon på sig stöv-
larna och vandrade ut på en specialvisning 
(man måste ju kunna säga att man besett 
området,  inte  bara avfärda  det som otill-
gängligt  vilket  det tyvärr  ändå visade sig 
vara för ovan nämnda dam).

Uppenbarligen tyckte även majoriteten att 
området mycket väl kunde skövlas, allt för 
allas oemotståndliga lust att få spela golf, 
åka skidor i tunnel och sist men inte minst: 
bo tjusigt.

Att  hela  världens  ekonomi  är  i  gungning 
tycktes  också vara ointressant i  samman-
hanget. Inte heller miljöfrågan är tillräck-
ligt oroande för dessa ”bestämmare”.

På fullmäktigemötet talades mycket om att 
området skulle bli mer tillgängligt, många 
fler skulle kunna promenera i skogen. Man 
kan ängsligt  fråga sig  vad  som definieras 
som skog. I förespråkarnas ögon är skog en 
parkliknande  miljö,  men  för  naturmän-
niska  är  skog  just  skog,  dvs  orörd  mark, 
där man visserligen på sina ställen får an-
stränga sig lite för att ta sig fram, men så 

blir ju upplevelserna också så mycket star-
kare.

Allt kan inte vara tillgängligt för alla!Allt kan inte vara tillgängligt för alla!

Personligen har jag besvär med mina fötter 
men med ordentligt snörda kängor och in-
lägg kan jag fortfarande traska omkring i 
skogen, dock inte i de allra brantaste delar-
na.

Om några år är det kanske så att jag måste 
hålla  mej  till  sedan  hundratals  år  upp-
trampade stigar och om ytterligare år så är 
det  förmodligen  så  att  mina  promenader 
får inskränka sig till helt andra platser där 
min rollator och jag kan ta oss fram i  en 
parkliknande miljö. Men låt för all del skog 
vara skog och park vara park.

Nu  väntar  överklagande,  förmodligen 
under en längre tid och framtiden får utvi-
sa vad som är viktigast för oss människor – 
golf, skidtunnlar eller orörd natur.

Ett stort TACK till  Naturskyddsföreningen 
och de markägare  som med mycket stort 
engagemang lämnat in sina väl förberedda 
överklaganden. Vi är många som applåde-
rar er insats.

Och  till  sist;  intet  är  som  väntans  tider, 
längre  fram rapporteras  det  mer om vad 
som sker i ämnet Landvetter Park.

Brita Dermark

– 3 –

Sidensvansar - några av skogens alla invånare



Fram för friskare äldre 

I meddelanden från Socialstyrelsen har vi 
fått veta att nära 30% av de som vårdas på 
landets  äldreboenden  är  undernärda,  nå-
got som måste ha stor betydelse för deras 
hälsa och livskvalitet. Det föranledde oss i 
Kp att för två år sedan motionera om att 
låta  näringsexpertis  undersöka  vilken 
näring vårdtagarna på kommunens äldre-
boenden verkligen får i sig, inte bara vad 
de  serveras.  Tyvärr  uppfattade  kommu-
nens  kostansvariga  detta  som  en  miss-
troendeyttring mot dem själva och motio-
nen avslogs.

En ny  motion om att  åtminstone studera 
näringsintaget  på  ett  enda  äldreboende, 
med hänsyn till  att nära 40% av alla över 
75 år lider av sväljsvårigheter, och att lukt 
och smaksinne ofta påverkas av de medici-
ner  äldre  måste  ta.  Om  maten  inte  äts, 
spelar det ju ingen roll vilket näringsvärde 
den  har.  Även  denna  motion  avslogs,  nu 
med motiveringen att arbetet skulle bli för 
dyrt och vara onödigt. 

Under diskussionen i  kommunfullmäktige 
var emellertid enigheten stor om att de äl-
dres hälsa  är  en mycket  viktig fråga,  där 
man borde ta upp alla påverkande faktorer 
och utveckla en handlingsplan. Detta tog vi 
fasta på i en ny motion, som ännu inte har 
behandlats.

Kp har i en rad tidigare motioner tagit upp 
olika aspekter av frågan; friskvård för äld-
re  i  bostadsnära  områden,  hemrehabili-
tering enligt Östersundsmodellen, läkarbe-
sök i hemmet av ambulerande läkare samt 
sällskapsdjur inom omsorgen. 

I den nya motionen yrkar vi på att man tar 
ett samlat grepp kring de äldres hälsa, där 
då också frågor som tandstatus, förmågan 
att  tugga  och  svälja,  effekterna  av  nöd-
vändig respektive onödig medicinering på 
matlust och allmänfunktion tas upp, men 
också  betydelsen  av  mänskliga  kontakter 
och kulturellt, intellektuellt och fysiskt sti-
mulerande  aktiviteter,  t.ex.  som  det  ute-
gym för äldre som introducerats i bl.a. Gö-
teborg. 

Vi  ser  med  stort  intresse  fram  mot  när 
denna motion skall behandlas i fullmäkti-
ge.  Hör  under  tiden  gärna  av  Er  med 
synpunkter  till  Nils  Bengtsson  eller  Eija 
Tolonen.

Du kan själv skriva
en remiss

Vet du att du kan skriva en remiss själv, en 
så  kallad  egenremiss.  Man  behöver  alltså 
inte besöka en vårdcentral och en allmän-
läkare  för att  få  en  remiss  till  en specia-
listläkare/klinik.  Mycket  enkelt  om  man 
har tillgång till Internet. 

Googla  egenremiss  så  får  du  färdiga  re-
missblanketter  att  fylla  i!  Har  du  inte 
möjlighet  att  själv  använda  Internet,  be 
någon anhörig att hjälpa dig. Det finns en 
lagstiftning runt detta. Glöm inte att egen-
remissen  alltid  skall  vara  att  söka  en 
specialistsjukvård  hos  de  vårdgivare  som 
kan erbjuda detta. 
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Träningspark för styrke- och rörlighetsträning i Angered centrum
foto: Gunnareds Stadsdelsförvaltning/Bostads AB Poseidon.



Våra motioner 2008

Eftersom Kp inte sitter i kommunstyrelsen 
under denna valperiod, är våra möjligheter 
att ta upp egna frågor i fullmäktige begrän-
sade  till  motioner,  interpellationer  och 
frågor  till  kommunstyrelsens  ordförande. 
Som framgick av vårt förra nummer av In-
spiratören var vi mycket flitiga motionärer 
under 2007, dubbelt så flitiga som de andra 
partierna.  Flitiga  är  vi  också  i  år,  med 
hittills dussinet motioner, bl.a. följande:

De äldres hälsaDe äldres hälsa

Läs  mera  om  detta  under  rubriken  Fram 
för friskare äldre.

Hemrehabilitering för äldreHemrehabilitering för äldre

I  Östersund  erbjuder  man  äldre  rehabili-
tering  i  hemmet  och  har  för  detta  en 
arbetsgrupp med kuratorer, sjukgymnaster 
och sjuksköterskor som ger hjälp till dem 
som  behöver  rehabilitering,  t.ex.  för  att 
öka  rörligheten.  Som  resultat  har  man 

friskare äldre med mindre behov av hem-
tjänst och särskilt boende. Vi förespråkade 
i motionen en försöksverksamhet i Härry-
da kommun med rehabilitering i hemmet. 

Redan innan motionen hade besvarats var 
en sådan verksamhet i gång i vår kommun. 
Intresserade  kan  få  mer  information  om 
detta av chefen för äldreomsorgen.

Ekonomisk bedömning av olikaEkonomisk bedömning av olika  
tillväxtmåltillväxtmål

Kommunens  mål  är  att  växa  med 1% om 
året. Eftersom takten numera är nära 2%, 
vill vi att man ordentligt utreder vad detta 
betyder för kommunens kostnader och in-
täkter.

Rättshjälp för kommunmedborgareRättshjälp för kommunmedborgare

Avsikten är att mindre bemedlade skall ha 
råd att  överklaga i  tvist  med kommunen, 
som ju  själv  får sina  rättegångskostnader 
betalda med skattemedel och därmed alltid 
har ett övertag.

Förnyad motion om energibespaFörnyad motion om energibespa--
ringsprogramringsprogram

Sedan vår förra motion om detta avslogs, 
har  medvetenheten  om miljö-och energi-
problemen ökat  lavinartat  i  hela världen, 
inklusive  Härryda,  varför  vi  hoppas  på 
gynnsammare reaktion från övriga politi-
ker.

Inskränkning i hanterandet av fyrInskränkning i hanterandet av fyr--
verkerierverkerier

Trots de lagar och förordningar som gäller 
fyrverkerier,  inträffar  varje  år  allvarliga 
olyckor  med skador  på person och egen-
dom.  Äldre  människor  och  husdjuren 
skräms av ohejdad användning av smällare 
och raketer. Vi anser att kommunen skall 
införa  begränsningar  i  den  lokala  ord-
ningsstadgan  som  förbjuder  fyrverkerier 
på annans  tomt och på gator  och allmän 
plats.
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Sverige har en av de bästa demokratierna 
och  Härryda  är  en  medelbra  kommun. 
Detta innebär dock inte att allting fungerar 
perfekt.  Den  demokratiskt  sinnade  män-
niskans  uppgift  är  att  försvara  den 
ursprungliga sociala innebörden av demo-
kratin  genom  att  bl.a.  granska  makt-
havarna. 

Kommunal  demokrati  innebär  att  medb-
orgarna  har  möjlighet  att  direkt  eller 
indirekt  utöva  inflytande  på  kommunala 
beslut  genom  regelbundna  allmänna  val. 
Ytterst  är det fråga om hur makt skapas, 
fördelas  och vilken möjlighet  de enskilda 
människorna  har  att  påverka  maktutöv-
ningen.  I  Sverige  har  tidigare  mest 
centerpartiet arbetat för att decentralisera 
stadsmakten. Man menade därmed inte att 
skapa nya ”små kungadömen”,  där lokala 
beslutsfattare,  just med kännedom om de 
lokala förhållandena, på ett icke opartiskt 
sätt, skall  kunna hantera,  ibland missbru-
ka, den decentraliserade makten. Det finns 
tydliga exempel i vår kommun också då en 
liten  grupp  makthavare,  eller  enskilda 
makthavare, tillskriver sig själva exklusiva 
befogenheter.  

Riksdagsveteranen Barbro Westerholm (fp) 
skrev  redan  2007  i  GP  att  toleransen  för 
oliktänkande har minskat i riksdagen. Det-
ta  har  besannats  i  samband  med  FRA-
lagen.  Utvecklingen i  vår kommun ser ut 
på  liknande  sätt.  Disciplinen  är  viktigare 
än  sakpolitiken.  T.ex.  det  som  bestäms  i 
kommunstyrelsen röstas nästan alltid per 
automatik igenom i kommunfullmäktige.

Några konkreta exempel:Några konkreta exempel:

Under alla år annonserades de så kal-
lade  medborgarmötena  flitigt  av 
kommunen, och det var inga problem 
med mötena så länge antalet besökare 
var  ungefär  lika  många som politiker 
och  tjänstemän  tillsammans.  Vid  ett 
tillfälle  kom  till  ett  möte  ett  tjugotal 
upprörda personer från Lahall och vil-
le  diskutera  varför  man  får  bygga  på 
höjden  men  inte  på  bredden.  Detta 
tyckte  tydligen  de  styrande  inte  om, 
och  strax  efter  mötet  påbörjades 
förändringen av medborgarmötena, så 
att nu bara de personer som kommu-
nen anser som direkt berörda får vara 
med på mötena. 

Många husägare förnekas möjligheten 
att  förbättra  sin  boendemiljö.  T.ex.: 
man får inte dra upp en liten väg till 
sitt hus, välja färg på taktegel, placera 
en bikupa på kommunens mark, ta ner 
ett träd, bygga ut sin sommarstuga el-
ler bygga över huvud taget. Men ibland 
går  det  tydligen  att  hantera  både 
kommunens mark och sin egen mark 
som  man  vill.  Spela  golf  på  Vällsjön, 
bygga lyxvillor i skogen, strunta i dis-
penser,  fylla  ut  våtmarker,  hantera 
skogar  sjöar,  mark  och  utrotningsho-
tade arter, efter eget önskenål. Detta är 
parodi på kommunal rättvisa.

Grannar uppmuntras att filma varand-
ra  och  rapportera  till  kommunen. 
Kommunledningen  har  då  även  en 
kommunjurist  till  sitt  förfogande  för 
att hos högre instanser försvara kom-
munens handlande.

Karl Kardos
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Kommunal demokrati



Hur blir framtiden för ett 
handikappat barn?

Det är ett tungt, svårt och ofattbart besked 
man får när det föds ett handikappat barn i 
familjen. Det är sådant som händer andra, 
inte oss. Det föds fyra handikappade barn 
varje  dag  i  vårt  land,  varav  tre  är 
förståndshandikappade.  Det  är  svårt  att 
förstå  att  just  vi  är  drabbade.  När  den 
värsta chocken lagt sig måste man ta tag i 
vardagen  trots  att  man  undrar  hur  man 
skall klara av den svåra situationen. Många 
orkar  inte.  Det  går  inte  att  leva  som  en 
”vanligfamilj” och det blir en svår balans-
gång mellan syskonen.

För  att  familjen  skall  orka  med  måste 
samhället ställa upp med självklara hjälp-
resurser. Vi som har vuxna döttrar och sö-
ner med handikapp har fått kämpa hårt för 
deras rättigheter. Det var med glädje vi såg 
på  Omsorgslagen  när  den  kom 1968,  den 
lagen  gav  ett  extra  skydd  när  inte  Soci-
altjänstlagen räckte till. Nu fick de begåv-
ningshandikappade skolplikt, precis 100 år 
efter  oss  andra.  Den  gav  också  rätt  och 
möjligheter till  att leva ett så normalt liv 
som möjligt efter de egna förutsättningar-
na. Lagen reviderades 1985 och efterträd-
des av LSS-lagen 1994. 

Politikerna  har  både  ett  ansvar  och  en 
skyldighet  enligt  lagen  att  värna  om  de 
funktionshindrades  rättigheter  och  möj-
ligheter.  Det  är  därför  glädjande  att 
kommunen nu har arbetat fram ett måldo-
kument  för  att  säkerställa  detta.  Efter  49 
års  erfarenheter   kan  jag  säga  att  dessa 
barn, ungdomar och vuxna har så mycket 
att ge och lära oss, om vi bara vågar att se 
och ta emot. Ett samhälle är aldrig bättre 
än hur det behandlar sina minsta.

Mona Back

Hur behandlar vi den finska 
minoriteten i Härryda?

I  vår  kommun har vi  en minoritetsgrupp 
med finskt  ursprung  på  hela  1500 perso-
ner, d.v.s. cirka 5% av våra invånare. För 8 
år sedan undertecknade Sverige Europarå-
dets  konvention  för  skydd  av  nationella 
minoriteter  och  minoritetsspråk.  Finskan 
blev sedan av riksdagen förklarat för natio-
nellt  minoritetsspråk  i  Sverige,  men 
regeringen  överlät  åt  kommunerna  att 
själva  ta  hand  om  tillämpningen  av  lag-
stiftningen kring dessa språk. 

I praktiken har det betytt att finskan håller 
på  att  utplånas  i  landet,  genom  att  den 
lagstadgade  skolundervisningen  på  finska 
lagts  ner  och  att  den  sociala  servicen 
endast ges på svenska. I Härryda kommun 
finns idag ingen finskspråkig undervisning 
alls  för  50-talet  finska  skolbarn.  Motive-
ringen  var  först  att  det  inte  fanns  något 
intresse  för  undervisning  på  finska  och 
sedan att man inte kunde hitta några lära-
re.

Äldre  finsktalande  drar  sig  undan  hem-
tjänst och vård på äldreboenden därför att 
finsktalande  personal  saknas.  Deras  an-
höriga och bekanta får i ställa rycka in. Be-
gäran  från  Finska  Pensionärsföreningen 
om åtgärder har hittills varit resultatlösa. 
En motion i frågan från Kp besvarades ald-
rig och en senare  interpellation  från Eija 
Tolonen,  Kp,  fick  ett  till  intet  förplik-
tigande svar.

Är lösningen kanske att  prioritera  de na-
tionella  minoriteterna  när  det  gäller 
personalrekryteringen till skola och äldre-
omsorg?
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Din roll i pågående arbete 
med ny översiktsplan

I  en  översiktsplan,  som  innefattar  alla 
områden i  hela  kommunen,  och där  man 
fastställer användningen av mark för olika 
ändamål för lång tid framöver, behövs din 
medverkan för att det inte bara skall bli en 
skrivbordsprodukt.

Som invånare i Härryda kommun vill man 
att de som sitter med kartor framför sig på 
ett  kontor  inte  skall  få  bestämma  över 
områden de inte  känner till  och inte  har 
inventerat.

Det är här du är viktig.  Du som bor eller 
vistas runt om i kommunen kanske känner 
till  platser  som  skulle  passa  för  natur-
skydd, områden som skulle behöva utveck-
las genom ny detaljplan och VA-utredning, 
planering för fritidsverksamhet m.m. Hjälp 
till att trycka på och ge synpunkter. Det är 
din kommun det gäller.

Vi  kan  hänvisa  till  den  medborgarenkät 
som gjordes för något år sedan och resulta-
tet av de svar som då kom in.

Medborgarnas prioritering:Medborgarnas prioritering:

Ungdomars fritidsaktiviteter 90%

Bättre kollektivtrafik 80% 

Fler  arbetstillfällen  i  kommunen  med 
fler levande mindre centra 78%

Närhet  till  natur  med  bevarande  av 
landsortskänslan 75%

Satsning på idrottsområden 72% 

Bostäder  med  satsning  på  äldres  och 
ungdomars  boende  med  närhet 
till  service  utan att  kommunen byggs 
sönder 70% 
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Parti ledare  och ledare 
i politiska arbetsgruppen

Gunnar Carlson

Styrelseordförande Nils Bengtsson

Vice  ordförande Lennart Björklund

Sekreterare Anita Jeppsson

Kassör Gun-Britt Carlson

Ledamöter Brita Dermark
Eija Tolonen
Gunnar Carlson
Karl Kardos
Frithjof Valestrand

Ersättare Mona Back
Peter Brych
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