
O R D F Ö R A N D E N  H A R  O R D E T  

Ett år har gått sedan valet. Väljarnas öns-
kan att bli av med Göran Persson ledde 
också i Härryda till ett regimskifte. De lo-
kala moderaterna och centern red på 
Reinfeldt-Olofsson-vågen, men fick An-
nette Eiserman-Wikström och Holger 
Karlsson istället. Hindås egen politiker 
Leif Persson säkrade genom framgång i 
personvalet det enda mandat som krävdes 
för att Alliansen skulle få egen majoritet 
med 25 röster mot 24.

Valresultatet cementerade blockpolitiken. 
Med  moderatledaren som domptör viner 
partipiskan över Allianskamraterna. Det 
gäller att visa att de fyra partierna kan hål-
la ihop. Det anses bäst ske genom att i alla 
lägen följa ledaren, hur galna  besluten än 
blir. Och galna beslut har vi redan sett 
många under de gångna åtta månaderna. 
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Kommunpartiet fick i valet samma förtro-
ende som vår företrädare SPI. Tidigare 
SPI-förträdare finns kvar i politiken till-
sammans med några av våra nya medar-
betare. Dessa kommer att synas mer i poli-
tiken senare i mandatperioden. 

De två blocken gör sitt bästa för att hindra 
Kommunpartiet att påverka politiken. 
Trots detta ser vi det som vår uppgift att 
komma med konstruktiva förslag och kri-
tiskt granska hur kommunen under den 
nya politiska ledningen hanterar relationer-
na med medborgarna. Även detta tar vi 
upp senare i denna Inspiratör.

Vi blir alla äldre. I dagens samhälle prio-
riterar alla politiska partier ungdom. 
Kommunpartiet satsar också på ungdomen 
som ett led i den förnyelse vi började 
genomföra genom bildandet av Kommun-
partiet. Men vi värderar också de  er-
farenheter som våra äldre representerar. 

Att bli äldre, mognare och med lång ar-
betslivserfarenhet ger oss vad som behövs 
för att kunna hävda kommunmedborgarnas 
intressen mot maktutövare som saknar 
empati och vilja att se hur vanliga män-
niskor lever, tänker och känner. 

Vi har hittills utan framgång motionerat 
om att införa en medborgarombudsman, 
som självständigt kunde lösa problem mel-
lan medborgare och förvaltningens chefer 
och handläggare. Vi är övertygade om att 
detta behövs. Vi har därför planer på att, så 
länge,inrätta en egen medborgarsluss dit 
alla kan ringa och ta upp problem de upp-
lever i sina kontakter med tjänstemännen.

K O M M U N E N S  N YA  Ö V E R S I K T S -
P L A N

Hösten  2006  genomförde  kommunen  en 
enkätundersökning  där  medborgarna  fick 
tala om hur man ville att kommunen skulle 
se  ut  i  framtiden.  Denna  undersökning 
skulle utgöra underlag för arbetet i den be-
redning som har till uppgift att ta fram in-
riktningsmål för den nya översiktsplanen. 
Den plan som skall styra den kommunala 
planeringen under många år framåt.

Kommunpartiet  och  Sverigedemokraterna 
har av de två blocken uteslutits från denna 
beredning och vi kan därför inte påverka 
resultatet av beredningens arbete. 

Detta hindrar  oss  inte  från att  ha åsikter, 
eftersom vi  i  våra  led  har  flera  personer 
med  ingående  kännedom  om  kommunal 
planering. Vår ordförande Gunnar Carlson 
var t.ex. i början på 70-talet ordförande i 
Fastighetsnämnden i Göteborg och därmed 
politiskt  ansvarig  för  mark-  och  bostads-
politiken i Göteborg.

Vi har tagit  fram egna inriktningsmål för 
översiktsplanen och kommer att driva des-
sa  vid  behandlingen  i  fullmäktige.  Våra 
mål baserar sig  helt på vad kommunmed-
borgarna prioriterat: 

Hela kommunen skall leva och utvecklas;

● Nya  bostadsområden  skall  lo-
kaliseras utmed kollektivtrafikstråk

● Tillgången till spårbunden kollektiv-
trafik är en förutsättning för fortsatt 
expansion

● Kommunens  fortsatta  expansion 
skall ske med utgångspunkt från vad 
som  är  bäst  för  kommunens  med-
borgare

● Expansionen  skall  ske  med  beva-
rande  av  vår  värdefulla  natur  och 
kraven  på  ett  långsiktigt  hållbart 
samhälle.
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Det är oroväckande tyst från beredningen 
trots att man har skyldighet att rapportera 
till  varje  fullmäktigesammanträde.  Under 
tiden  tas  det  ena  beslutet  efter  det  andra 
som föregriper den process som alla i maj 
2006 var överens om skulle gälla.

I  detta  läge  har  vi  i  Kommunpartiet  be-
slutat  att  sända  ut  våra  egna  detaljerade 
mål  till  kommunens  medborgare  under 
september. I  god tid före den debatt  som 
utlovats  i  fullmäktige  innan  arbetet  med 
översiktsplanen påbörjas.

L A N D V E T T E R  PA R K  R U L L A R  V I -
D A R E

 Kommunfullmäktige beslutade i juni med 
37 röster för, 10 emot och 2 nedlagda att 
detaljplan upprättas för projektet. Mot be-
slutet  reserverade  sig  kommunpartiet 
skriftligen.

Landvetter  Park  är  det  största   inve-
steringsprojektet i kommunen sedan Land-
vetter  flygplats.   Ett  miljardprojekt  med 
två golfbanor,  stort  hotell,  150 villor och 
140 korttidslägenheter i skogarna vid Bu-
arås.  Golfbolaget  -  samma  som  driver 
Vällsjöprojektet - och ett irländskt invest-
mentbolag driver projektet med starkt stöd 
av  ledande  kommunpolitiker.  Irländarna 
skriver på sin hemsida att Landvetter Park 
kombinerar  det  yttersta  av  lyx  i  framtida 
utveckling av rekreation och att man med 
detta etablerar en ny standard i Sverige. 

Länsstyrelsen  har  som  representant  för 
Banverk,  Vägverk,  Luftfartsverk  och Na-
turvårdsverk gjort tummen ner för projek-
tet som strider mot både lagar, EU-direktiv 
och  Göteborgsregionens  rekommendation 
att  kommunerna  skall  av  trafik-  och 
miljöskäl  endast  bygga  nya bostadsområ-
den vid kollektivtrafikstråken. 

I samband med utställningen av program-
met har ett 40-tal yttranden inkommit, de 
flesta kritiska av samma skäl som anförts 
av Länsstyrelsen. Det blir en en långt ut-
dragen process  med överklaganden innan 
projektet eventuellt genomförs.

GC
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VILL DU HA MEDLEMSINFORMA-
TION DIREKT TILL DIN DATOR?

Skicka då Din e-postadress till 

harryda@kommunpartiet.se

Det blir då oftare, snabbare och vi 
sparar porto!

 Fiskgjuse  utrotningshotad  av  Golf  of  Course
          foto: Ulf Dermark

mailto:kommunpartiet@tele2.se


VA D  H Ä N D E R  M E D  Ö S T R A 
K O M M U N D E L A R N A ?

För  snart  2  år  sedan  påbörjade  den  s.k. 
östraberedningen  sitt  arbete  med  att  till-
sammans med medborgarna i Hindås, Räv-
landa,  Hällingsjö  och  Härryda  diskutera 
deras  problem  och  önskemål,  som 
underlag för  det  förslag till  åtgärder som 
presenterades  för  kommunfullmäktige  i 
november  förra  året.  Bakgrunden  var  att 
man i öster länge känt sig eftersatta jäm-
fört med de västra delarna av kommunen; i 
investeringar,  i  byggnation,  vägar  och 
kommunikationer samt allmän service. Be-
redningens  arbete  och  förslag  mottogs 
mycket positivt, och man såg i öster fram 
emot  att  förslagen  snart  skulle  börja 
genomföras  och  bli  verklighet.  Nu,  efter 
snart ett år, börjar man fråga sig  när det 
skall börja hända något, eller om det mest 
varit ett spel för galleriet.

Det  hela  började  med att  spi,  som vi  då 
hette, i valet 2002 krävde en utvecklings-
plan för de östra kommundelarna. Efter di-
verse  politiska  turer  beslöt  fullmäktige  i 
maj  2005,  att  tillsätta  en  tillfällig  bered-
ning  där  samtliga  partier  var  represente-
rade. Dess viktigaste förslag var att:

 Ta initiativ till att rustning upp  väg-
nätet i öster och att säkra och trygga 
bra,  allmänna kommunikationer  till 
Mölnlycke,  Landvetter,  Göteborg 
och Borås, med långsiktig planering 
av tågtrafiken.

 Sätta fokus på mark för bostäder och 
arbetsplatser.

 Prioritera  omvandlings-och  sane-
ringsarbetet  för  tidigare fritidshus i 
östra kommundelarna.

 Skapa  träffpunkter  för  alla  åldrar 
och BGT-boenden för äldre.

 Gång- och cykelvägar inom området 
säkras  och  görs  trygga  och  att 
skolan i Rävlanda rustas upp.

 Med  förtur  förbättra  ungdomars 
möjlighet  till  fritidsverksamhet  och 
att öka stödet till föreningarna.

 Bygga en idrottshall och tennishall i 
Hindås

 Fullfölja  den  påbörjade  satsningen 
på turism med fokus på naturvärden 
och den turismkompetens som finns 
i öster.

 Att  kommunen  regelbundet  bjuder 
in Bollebygds och Marks kommuner 
till  överläggningar  om  samverkan 
och samordning, bl.a. möjligheterna 
att starta ett Friluftscentrum.

Och sist men inte minst föreslogs att full-
mäktige  skulle  genomföra  ett  demokrati-
projekt  ”Medborgarinitiativet”  under  en 
försöksperiod, innan man ev. beslutar om 
att  utvidga  satsningen  till  övriga 
kommundelar.  Projektet  skulle  drivas  av 
medborgarna själva, med idén att en sum-
ma motsvarande 100 kronor per invånare 
avsätts för någon åtgärd som föreslås och 
beslutas av ortens invånare !

Tyvärr  har  hittills  väldigt  lite  gjorts  som 
tyder  på  att  den  politiska  ledningen 
kommer till skott i en nära framtid. Beslut 
har  visserligen  äntligen fattats  om en id-
rottshall  i  Hindås , och bostadsbyggandet 
har ökat i  öster. Men de nya planerna på 
omfattande byggnation i Landvetter Park, 
Kullbäckstorp  och  södra  Landvetter  kan 
bromsa byggnation i öster, liksom det bort-
tagna statliga stödet till att bygga hyresrät-
ter och bostadsrätter.

När  det  gäller  demokratiprojektet,  tycks 
dock något vara på väg. 

 Uppfattningen att ni i öster fortfarande an-
ser er orättvist och njuggt behandlade kom 
fram  tydligt  i  den  medborgarenkät  som 
kommunen nyligen lät genomföra inför ar-
betet med en ny långtidsplan för Härryda. 

Nils B.
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G O D  E K O N O M I S K  H U S H Å L L N I N G

Härrydas  ekonomi  är  god.  Förra  årets 
överskott var nästan 20 mkr och för 2007 
är prognosen ett överskott på drygt 40 mkr. 
Detta trots att vi avsätter medel för gamla 
pensionsåtaganden.  Ett  beslut  som togs  i 
samband  med  att  kommunen  beslöt  om 
reglerna  för  en  god  ekonomisk  hushåll-
ning.

De goda resultaten har fått den nya majo-
riteten  att  ta  på  spenderbyxorna.  Stora 
planerade investeringar föreslås för de när-
maste 3 åren.  Det  innebär att  kommunen 
räknar med att öka sin upplåning från nu 
235 mkr till 420 mkr år 2010. 

Samtidigt  som vi  alltså följer  regeln som 
Kommunpartiets  företrädare  Spi  medver-
kade till  i  förra  mandatperiodens budget-
beredning – att inte skjuta över kostnader 
på framtida generationer – så lånar vi nu 
med högre räntekostnader och stora amor-
teringar att betalas av framtida skattebeta-
lare.

Kommunpartiet  anser  att  de  stora  inve-
steringarna  är  en  konsekvens  av  den bo-
stadspolitik  som  förs.  Kommunens  mål-
sättning att expandera med max 1 % över 
en  period  har  förvandlats  till  en  mini-
mimålsättning. Men vi bygger inte för våra 
egna ungdomar som vill bo kvar eller för 
våra äldre som behöver bo i markplan eller 
hisshus.  Vi  bygger  för  inflyttande  barn-
familjer  från  Göteborgsregionen.  Kostna-
derna för  att  hålla  målsättningen om full 
behovstäckning i förskolan leder till stora 
investeringar och ökande driftskostnader. 

En barnfamilj med tre barn i förskola eller 
grundskola behöver en taxerad förvärvsin-
komst  på  närmare  1,4  mkr för  att  betala 
barnens  skolkostnader.  Som  jämförelse 
kan  vi  ta  ett  pensionärspar  med  genom-
snittlig  pension  som ger  ca  ca 60.000 kr 
årligen till kommunkassan.

Utöver ovannämnda kostnader så  medför 
den  förda  bostadspolitiken  stora  inve-
steringar för infrastruktur. Kommunpartiet 
anser  därför  att  bostadspolitiken skall  in-
riktas på att bygga för ungdomar och äldre 
som redan bor i kommunen. 

Nya bostadsområden skall endast byggas i 
direkt anslutning till kollektivtrafikstråken. 
Kommunen  bör  också  reducera  inve-
steringarna genom att satsa på förtätning i 
befintliga områden och genom generösare 
bygglov  möjliggöra  en  ökning  av  per-
manentboende i fritidshus. (GC).

K O M M U N PA R T I S T  F Å R  P R I S  F Ö R 
V I S AT  C I V I L K U R A G E

Peter  Brych,  som  är  fullmäktigeledamot 
för  kommunpartiet  i  Härryda  och  känd 
droginformatör har fått ett stipendium från 
Föreningen Rädda Individen för visat mod 
och  civilkurage  i  sitt  opinionsarbete  mot 
sekter  som likt  scientologikyrkan vill  in-
filtrera våra skolor och skaffa sig själslig 
och ekonomisk dominans över unga män-
niskor. Ett opinionsarbete där hot från så-
dana sekter hör till Peters vardag. Nyligen 
blev  Peter  omskriven  när  han  lyckades 
stoppa mjölkpaketreklam för ”Riksorgani-
sationen  För  ett  Drogfritt  Sverige”,  som 
har när kopplingar just till Scientologikyr-
kan och har helt andra verkliga syften än 
drogbekämpning.  

Peter har själv följande kommentarer:

När jag fick motta detta hedervärda pris så 
kände jag en oerhörd stolthet men också en 
stänk av  besvikelse.  Det  som varje  män-
niska anser  skall vara en självklarhet, ci-
vilkurage,  visar  sig  alltför  ofta  bara  vara 
ord  utan  värde.  Jag  tycker  att  det  är  vår 
skyldighet  och  plikt  att  med alla  tillåtna 
medel   skydda våra barn från "otillbörlig 
påverkan"  och  att  man  granskar  kritiskt 
vad som döljer sig bakom "glittrande fasa-
der"!  Priset  tilldelades  för  att  jag  visat 
mod, men herre Gud, ALLA människor har-
civilkurage, alla har mod, men varför står 
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man då inte upp och tar strid för att skydda 
dem som är försvarslösa och oinformerade. 
Varför  måste  man  vänta  på  att  själv 
drabbas INNAN man agerar? Jag kan inte 
ensam stoppa dessa sekters  frammarsch i 
Sverige, men jag kan informera!

I  kommunpartiet  står  vi  på  våra  med-
borgares  sida,  lyfter  fram  deras  rop  på 
hjälp,  uppmärksammar samhällsövergrepp 
och försvarar dem som annars inte får sina 
röster hörda. För detta behövs också  mod 
och civilkurage. Vi blir av etablissemanget 
anklagade för att skapa oro när vi påvisar 
missförhållanden,  vi  blir  tidvis  mobbade 
inom  kommunpolitiken,  men  det  får  vi 
tåla.
När  det  gäller  den  destruktiva  scientolo-
girörelsen  så  känner  jag en  behaglig  till-
fredställelse  av att vi lyckats med att in-
formera  våra  ansvariga  inom skolan  och 
politiken så att sekten nu är utestängd från 
skolorna, åtminstone i Härryda kommun.

R Ä V L A N D A  PA R K ?

Från Borås tidning har vi lånat denna bild 
som än en gång illustrerar vägunderhållet i 
Rävlanda,  och  hur  Peter  Brych  utnyttjat 
detta i ett helt eget golfprojekt utmed gatan 
mot stationen som redan är full  av lämp-
liga hål och bunkrar!

 

Foto: Borås Tidning, Ingemar Brink

VA R M B A S S Ä N G  B E H Ö V S  I  
K O M M U N E N

Vid uppsägningen från 2004 av vårdavtalet 
mellan Västra Götalandsregionen och Häl-
sans Hus fanns det 838 patienter som an-
vände varmbassängen. Efter påtryckningar 
från  Patientgruppen  gjorde  Hälso-  och 
Sjukvårdsnämnd 7 (HSN7) - ansvarig för 
regionsjukvården i Härryda - en enkät till 
läkare  och  sjukgymnaster  som visade  att 
det  nu  bara  finns  64  patienter  som  är 
berättigade  till  rehabilitering  i  varm-
bassäng. 

Det är väl knappast någon utanför HSN7 
som tror att på nyårsafton 2003 upphörde 
plötsligt behovet av varmbassäng för 774 
patienter.  I  varje  fall  trodde  inte  Patient-
gruppen som sedan 2003 kämpat för fort-
satt tillgång till rehabilitering. Man gjorde 
därför en egen enkätundersökning i de de-
lar  av  kommunen  man  med  begränsade 
resurser  kunde täcka in.  Denna enkät  vi-
sade  följande  siffror  från  329  utsända 
enkäter:

Anser du att du behöver träning under led-
ning av sjukgymnast i varmbassäng ?

Ja:  254 Nej:  53 Blank:  22  

Har  Du  någon  gång  under  de  senaste  5 
åren haft  behov av rehabilitering i  varm-
bassäng ?

Ja:  268 Nej:  19 Blank:  43

Av de som tillfrågades angav 255 följande 
diagnoser/besvär: 

Axlar och rygg 44 Astros 20
Reumatiker 39 Knäbesvär 17
Ledbesvär 36 Fibromyalgi 11

Övriga svar fördelade sig på 28 olika dia-
gnoser/besvär.

De  500  tkr  som HSN7  avsatt  för  varm-
bassängträning gäller  endast  för  medlem-
mar i Reumatikerförbundet. Det står 
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alldeles klart att HSN7 nonchalerar det be-
hov som finns i kommunen och fortsätter 
förhindra att Härrydas medborgare får till-
gång  till  det  som  andra  kommuner 
tillhandahåller. 

Kommunpartiet har krävt att kommunen - 
som del av sin nya folkhälsoplan - säkrar 
tillgången till  rehabilitering i kommunens 
enda varmbassäng. (GC)

V Å R T  N YA  A L L A K T I V I T E T S H U S  – 
H U R  S K A L L  D E T  A N V Ä N D A S ?

I  maj 2002 motionerade vi  (då som SPI) 
om ett  ”Allaktivitetshus  för  seniorer  och 
ungdomar”. en central mötesplats för alla, 
där man kan delta i olika aktiviteter eller 
bara umgås, En träffpunkt för både gamla 
och  unga,  föreningsmedlemmar  och  en-
samstående, svenskar och de med utländsk 
bakgrund. Idén hade vi fått från det allak-
tivitetshus som skapades på 90-talet i Em-
maboda kommun.

I det samarbete SPI hade med de borger-
liga partierna efter valet 2002 var en viktig 
punkt  i  vårt  samarbetsavtal  att  ett  allak-
tivitetshus  skulle  stå  färdigt  2004.  Därav 
blev intet, vilket var en av anledningarna 
att  samarbetet  sprack.  Hos s-blocket  fick 
vi istället gehör för vår idé och i juni 2006 
beslöt fullmäktige att  kulturhuset i Möln-
lycke skulle byggas ut med 1250 kvadrat-
meter för att  ge plats för ett  allaktivitets-
hus/föreningshus, ett bygge som nu är en 
god bit på väg och beräknas står klart vid 
årsskiftet. 

Att  ge  önskade  egna  utrymmen  åt  alla 
föreningar  anser  man  tyvärr  inte  möjligt 
med  hänsyn  till  alla  andra  aktiviter  som 
pockar på plats, utan de får nöja sig med 
ett gemensamt expeditionsutrymme. Värre 
är att man inte heller med hjälp av flexibla 
lösningar kunnat få plats för en tillräckligt 
stor  samlingslokal  för  pensionärsföre-
ningarnas  och  finska  föreningens  behov 
(ca 150 personer) eller för flera av de ak-
tiviteter  de  idag  bedriver,  varför  man 
tvingas söka egna lokaler för detta på an-
nat håll. Därmed blir inte huset riktigt den 
centrala  träffpunkt  för  alla  som ju  syftet 
var från början. . 

Men det finns nu mycket annat som snart 
måste beslutas, främst då vilka aktiviteter 
som skall finnas i lokalerna och hur verk-
samheten skall organiseras och ledas. Här 
bör man ha god vägledning av andras er-
farenheter,  främst  då  från  Emmabodas 
allaktivitetshus Loket ,som vi fick en redo-
visning  om från  Lokets  föreståndare  vid 
vårt öppna medlemsmöte i oktober 2005. 

Förhoppningsvis  har  vi  fortfarande  möj-
lighet att påverka hur vårt allaktivitetshus 
skall  arbeta och vilka aktiviteter  som det 
skall finnas plats för, antingen det kan gäl-
la  rullstolsdisco,  pingis,  bräde,  stavgång 
eller annat. Hör av Er till oss med idéer!

Vi får nu en välkommen träffpunkt i Möln-
lycke, men hur blir det i de andra tätorter-
na?  kommunstyrelsen har  vid sitt  senaste 
möte sagt  nej  till  alliansens  egen motion 
om detta. det är då intressant att Bollebygd 
just  färdigställer  ett  eget  allaktivitetshus, 
dit invånare i Rävlanda och Hindås också 
blir välkomna! 

Nils B. och Eija Tolonen
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H Å R D A R E  B E H A N D L I N G  AV  Ä L D -
R E  O C H  H A N D I K A P PA D E  

Relationerna  mellan  kommunens 
chefer/handläggare  och  medborgarna  har 
länge påmint om de mellan översåtar och 
undersåtar. Den som söker hjälp känner sig 
i underläge och utlämnad åt han eller hon 
som bestämmer. Tendensen blivit allt tyd-
ligare,  antingen det  gäller  boenden,  färd-
tjänst, handikapparkering eller tillstånd av 
olika slag.

Detta står ofta i bjärt kontrast till  relatio-
nen  mellan  den  hjälpbehövande  och  den 
personal  som utför den beslutade vården. 
Här är oftast förhållandet mycket gott och 
klagomålen få, trots hård arbetsbelastning 
på personalen och hård styrning från topp-
cheferna.

B i s t å n d s b e d ö m n i n g e n

Rätten till  hemtjänst  och till  äldreboende 
styrs av biståndsbedömarna, liksom rätten 
till  ersättning  för  anhörigvårdare,  i  en-
lighet  med ett  fastställt  regelverk.  Ett  re-
gelverk  som inte tar upp mänskliga aspek-
ter  som  ångest  och  behov  av  kontakter 
med andra människor. Flera exempel finns 
på hur regelverket fått styra framför andra 
hänsyn,  vilket  resulterat  i  överklaganden, 
som kommunen  drivit vidare till högre in-
stans för att få klarlagt att man inte från-
gått sitt eget regelverk. 

Överhetens  självtillräcklighet  framgick 
tydligt när det gällde kön till de nya BGT-
lägenheterna i Mölnlycke, där 80 personer 
sökte  27  lägenheter.  Kommunen  följde 
sina rutiner, d.v.s. inga klargörande skrift-
liga  besked gavs  om hur  och  när  ansök-
ningarna  skulle  behandlas.  Istället  flore-
rade rykten, och oron bland de sökande var 
stor.  Skriftliga besked kom först  efter  att 
Kp  offentligt  påtalat  situationen.  Vi  blev 
givetvis beskyllda av överheten för att där-
med ha skapat oron!

När  det  gäller  ekonomiskt  stöd  till 
anhörigvårdare,  finns  skrivna  regler  som 
förefaller  tydliga.  Men  sedan  har  praxis 
resulterat i  stor  oklarhet  om hur anhörig-
vårdarens  tidsinsats  skall  räknas  och  hur 
detta påverkas om anhörigvårdaren själv är 
sjuklig  eller  har  något  handikapp.Oklara 
regler bidrar till godtycke och till att göra 
den  sökande  beroende  av  biståndsbedö-
marens goda vilja.

B e v i l j a n d e t  a v  f ä r d t j ä n s t  o c h  
p a r k e r i n g s t i l l s t å n d

Båda  dessa  förmåner  handläggs  av 
samhällsbyggnadssektorn  och  inte,  som 
man  skulle  vänta  sig,  av  socialsektorn. 
Därmed  blir  det  också  lagparagrafer  och 
snävast möjliga tolkning som styr och inte 
mänsklig  hänsyn  och förnuftsskäl.  Hand-
läggaren blir  både utredare,  åklagare  och 
domare.

Handläggarens tolkning av lagen har blivit 
allt  mer  restriktiv  och  konsekvenserna 
hamnar i en del fall på gränsen till det löj-
liga. En handikappad som tilldelats ledsa-
gare fick inte ta denne med i färdtjänstbi-
len,  trots  att  han  var  helt  beroende  av 
ledsagaren för sitt ärende. En trafikskadad 
person, som för att kunna behålla sitt arbe-
te måste ha transport  mellan hemmet och 
arbetet inne i Göteborg, erbjuds färdtjänst 
bara fram till Korsvägen, trots att han en-
ligt samstämmiga läkarintyg inte klarar att 
åka  kollektivtrafik  därifrån  till  arbetet. 
Överklagande  till  Länsrätten  ger  honom 
rätt  till  färdtjänst  hela  vägen,  vilket  då 
handläggaren överklagar till högre rätt ef-
tersom ”kommunen nästan alltid får rätt i 
Kammarrätten”. 

Handikapptillstånden har utvecklats till ett 
verkligt kineseri, kopplat med angiveri och 
spioneri på hur många meter den sökande 
kan  gå  utöver  vägverkets  gräns  på  max 
100  meter  för  godkänt.  Det  bekymrar 
varken  handläggaren  eller  hennes  chefer 
att rörligheten för t.ex. en reumatiker fak-

– 8 –



tiskt varierar och kanske kan vara 150 me-
ter en dag och mindre än 25 meter en an-
nan. 

Detta är lite av den verklighet som åtskil-
liga hjälpsökande utsätts för idag och som 
tydligen är en sorts kultur som utvecklats 
inom  kommunens  förvaltning.  Liknande 
problem  i  sina  myndighetskontakter  har 
medborgare  inom  andra  områden,  inte 
minst de som bor i så kallade övergångs-
områden och försöker få lov att utöka sin 
boendeyta för rimligare livskvalitet än vad 
60  kvadratmeter  medger.  Givetvis  gäller 
det sagda inte alla chefer och handläggare 
inom  kommunen.  Men  det  är  ändå  för 
många som tycker sig stå över den genom-
snittlige  kommuninvånaren.  Dessa  borde 
ges en ordentlig omskolning för att få klart 
för sig att de är medborgarnas tjänare och 
inte deras herrar. Detta är vad Kp enträget 
arbetar för.

Eija T. och Nils B.

V Ä L F Ä R D - - VA D  Ä R  D E T ?

Har just läst  kommunens välfärdsbokslut, 
som såvitt jag kan se är en ren administra-
tionsprodukt, tillkommen efter många mö-
ten och ordformuleringar så att det ser bra 
ut på papperet. Frågan är vad man egent-
ligen gjort för att öka välfärden?

Under  punkten  hälsofrämjande  levnads-
vanor står t.ex. att en ökad fysisk aktivitet 
motverkar  olika  välfärdssjukdomar.  Detta 
vet väl alla – men vad har gjorts utöver att 
sätta detta på pränt?

Har de ungdomar som ej är fysiskt aktiva 
inspirerats till aktiviteter – i så fall hur?

Har de äldre som inte kan komma ut fått 
bättre hjälp med detta?

Nu är det dags att åstadkomma något mer 
än  välformade  dokument  –  det  är  ju 
resultaten som räknas!

Anita Jeppsson

A K T U E L L A  M O T I O N E R ,  I N -
T E R P E L L AT I O N E R  /  F R Å G O R

M o t i o n e r

Taxesänkning  i  vård  och  omsorg. En 
10%-ig sänkning yrkas från årsskiftet.

Yrkande  om  politisk  översyn  av 
kommunens sätt att hantera relationer-
na med medborgare och anställda. Vi fö-
reslår en särskild beredning för att klara 
ut  hur  man  skall  säkerställa  bättre  be-
handling av både medborgare och perso-
nal.

Utvärdering av den politiska organisa-
tionen. Vi vill att man skall överväga att  
gå tillbaka till den tidigare nämndorgani-
sationen  för  att  föra  tillbaka  besluts-
fattandet  till  de  förtroendevalda  och 
återställa deras ansvar för verksamheter-
na.

I n t e r p e l l a t i o n e r

Oberoende  utredning  av  bemanningen 
på kommunens boenden. För att klarläg-
ga  om  vårdpersonalens  arbetsbelastning 
är rimlig.

Demokratiberedningens  förslag  om ra-
dioutsändning av fullmäktiges debatter. 
Vi begär att  detta skall  genomföras eller  
åtminstone bandinspelning göras.

Mer empati inom färdtjänsten i Härry-
da. Och mer kundvänlig handläggning.

Billigare resor med kollektivtrafiken för 
pensionärer. Kan  vi  införa  gratis  resor 
vissa tider liksom Göteborg nu har fattat  
beslut om?

F r å g o r

Den  nationella  minoritetspolitikens 
genomförande  i  kommunen.  Vi  vill  att  
gällande lagar om behandlingen av de na-
tionella minoriteterna skall följas och att  
förslag  tas  fram  om  hur  detta  skall  
hanteras.
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B E R O R  F LY T T E N  AV  A U T I S T I S K A 
B A R N  P Å  O K U N S K A P ?

I  en  artikel  i  HP  30  maj  2007  uttalar 
föräldrar  sig  om sin  oro  över  flytten  av 
sina autistiska barn till en annan skola. Det 
är en oro som i högsta grad är befogad. In-
tegrering är bra men inte till varje pris. Det 
kan  aldrig  bli  tal  om totalintegrering  av 
denna grupp barn, endast lokalintegrering. 
Dessa barn är så speciella och känsliga och 
man  måste  handskas  varsamt  med  dem. 
Det är viktigt med kontinuitet. De oroas av 
små förändringar i sin omgivning som kan 
leda  till  våldsamma aggressionsutbrott   i 
timmar, och då år de ej kontaktbara.

Varje  förändring  innebär  att  man  rubbar 
tryggheten för dem och allt blir kaos och 
ger ångest och får dem att bli mer inåtvän-
da och avskärmade, så att de kan gå tillba-
ka  i  sin  utveckling.  Det  blir  en  oerhörd 
påfrestning både för barnet själv och dess 
familj.  Vem  i  kommunen  tar  ansvar  för 
konsekvenserna om det skulle hända något 
annat  barn  något  på  rasterna,  om ett  av 
dessa barn får ett utbrott??

Får denna grupp barn däremot komma till 
en lugn och trygg miljö med lärare som de 
får förtroende för blir de lugna och trygga 
och utvecklingen går framåt. Många gång-
er  orkar  de  inte  med  klasskamrater  utan 
måste ha enskild undervisning. Det är där-
för mycket olyckligt att de autistiska bar-
nen  i  Lilla  Hulelyckan  skall  ryckas  upp 
och omplaceras i en stökigare miljö. 

Jag undrar vad det finns för kompetens om 
dessa  barn  hos  verksamhetschefen,  hans 
överordnade och hos beslutande politiker? 
Hur kan man bedöma att  det finns större 
möjligheter till social träning av dessa barn 
på en skola? Är det inte bättre för barnen 
att få stanna i sin invanda trygga och fun-
gerande  miljö.  Det  är  ett  enormt  slöseri, 
inte bara med skattemedel utan främst med 
barnens  utveckling.  Väldigt  ofta  blir  de 
mobbade i sin ”integrering” i den vanliga 
skolan.

Efter att ha levt med liknande problematik 
under många år och arbetat intensivt för att 
nu, 48 år senare, ha fått bort all aggressi-
vitet och inåtvändhet, och tagit fasta på det 
friska  och  positiva  hos  min  son,  har  jag 
sett en enorm utveckling. Under sina barn-
domsår  hade  han  bland  annat  autistiska 
drag. Idag har han utvecklats till en glad, 
trygg och empatisk man.

Till  kommunen  och dess  ansvariga  säger 
jag TÄNK OM! Låt barn och personal ar-
beta vidare i sin lugna miljö. I och med att 
omsorgslagen trädde i  kraft  1968 fick de 
autistiska barnen rätt till enskild undervis-
ning.  Låt  den bli  så  enskild  den behöver 
vara. Det skulle vara intressant att veta vad 
kommunens övriga handikappade barn har 
för skolformer idag och vilka förändringar 
kommunen kommer att genomföra på sikt.

Misstanken man får när man läser artikeln, 
är  att  det  viktigaste  med flytten är  att  få 
loss lokaler till en förskola. Hur det går för 
de  autistiska  barnen  är  underordnat.  Jag 
vågar  påstå  att  det  alltid  funnits  en  stor 
okunskap  i  Härryda  kommun  för  de  an-
norlunda, udda och handikappade barnen.

 Vi föräldrar som gǻtt före och vilkas barn 
idag är vuxna, har fått kämpa hårt för våra 
barns rättigheter och skolor. Jag trodde att 
dagens  föräldrar  skulle  få  det  bättre  och 
lättare än vi haft det. Så fel jag hade!

Mona Back

Författare  till  boken ”Öppet  brev  till  Er  
som träffar udda barn”.
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D Ä R F Ö R  Ö V E R K L A G A R  V I  D E 
N YA  R E G L E R N A  F Ö R 
M E D B O R G A R M Ö T E N

Ni  har  nyligen  sett  i  tidningarna  att 
kommunpartiet  överklagar  fullmäktiges 
beslut att begränsa medborgarinflytandet i 
vår kommun genom att ändra reglerna för 
medborgarmötena  och  döpa  om  dem  till 
kommundelsstämmor.

Kommunpartiet (Kp) gick till val med ett 
program där större medborgarinflytande är 
en av de viktigaste punkterna. Vi vill bland 
annat att information och samråd skall ske 
med  medborgarna  före  viktiga  politiska 
beslut.

Under våren beslutade kommunfullmäkti-
ge  att  drastiskt  ändra  reglerna  för   med-
borgarmötena.  Man döper om mötena till 
kommundelsstämmor  vilket  skall  ge  in-
trycket av att  de skall  ha ett  större infly-
tande. Till  dessa stämmor är endast med-
borgare  i  den  aktuella  församlingen  väl-
komna,  trots  att  frågor  som t.ex.  rör  den 
nya  kraftledningen  och  bostadsförsörj-
ningsprogrammet  angår  hela  kommunen 
och därmed också hur man hanterar  våra 
skattepengar samt hur förvaltningen prio-
riterar  sitt  resursutnyttjande.  Mötesordfö-
randen vill dessutom  själv styra vilka ”ut-
omstående” som kan få deltaga, dock utan 
yttranderätt. 

De tidigare medborgarmötena var mycket 
välbesökta.  Dessutom kunde man då,  om 
minst 25 närvarande personer begärde det, 
få till  stånd ett extra medborgarmöte i en 
specifik  fråga,  något  som i  den  nya  ord-
ningen blir nästan omöjligt, eftersom bara 
de boende i den aktuella församlingen har 
närvaro-och  yttranderätt.  Sådana  möten 
har styrande politiker och tjänstemän upp-
levt som besvärande, sedan medborgarna i 
tät  följd  fått  till  stånd  två  extra  med-
borgarmöten.  Den  verkliga  anledningen 
till nyordningen med kommundelsstämmor 

torde  vara  att  få  ett  slut  på  dessa  extra 
medborgarmöten. 

Vi  anser  att  kommunfullmäktiges  beslut 
om att  ändra  reglementet  på  ett  flagrant 
sätt  begränsar  kommunmedlemmarnas 
möjligheter  till  medinflytande och att  det 
är så allvarligt att vi överklagar till Läns-
rätten med motiveringen att ”Detta innebär 
en uppdelning av kommunmedlemmar på 
ett  sätt  som  icke  har  stöd  i  gällande 
kommunallag”.

I  skrivande  stund  har  Länsrätten  ombett 
kommunen att yttra sig men vi har inte fått 
ta del av det ännu.

 Lennart Björklund
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MEDBORGARINFLYTANDET 
MELLAN VALDAGARNA

Kommunpartiets  krav  på  större  med-
borgarinflytande omfattar följande punk-
ter i vårt partiprogram:

● Nya  former  för  medborgarinfly-
tande  och  information  före  poli-
tiska beslut

● Bevara  rätten  till  särskilda  med-
borgarmöten i specifika frågor

● Inrätta medborgarpanel över inter-
net

● Konsultera  sakägare  före  detalj-
planearbetet

● Förvaltningen skall  samråda  med 
de som berörs innan man drar ner 
på skola, vård, omsorg

● Medborgardiskussioner  förs  inför 
arbete med nya måldokument

● En medborgarombudsman inrättas 
för  att  lösa  motsättningar  mellan 
tjänstemän och enskilda

● 24 timmars svarsservice till  med-
borgarna via internet införs.



V Å R T  PA R T I  I  K O R TA  D R A G

• Kommunpartiet  är det  enda helt 
lokala partiet  i  vår kommun och 
står därmed fritt från direktiv från 
något riksparti.

• Våra ställningstaganden styrs av 
fakta,  inte  av  karriärambitioner 
och blockpolitik eller kompromis-
ser för maktens egen skull.

• Blockpolitiken  som  präglar  da-
gens kommunpolitik, hindrar ofta 
sakligt motiverade beslut. Därför 
vill vi ersätta den med samarbete 
för medborgarnas bästa.

• Vårt parti kan inte placeras in på 
en höger-vänsterskala, utan står 
fritt att ta ställning för den åsikt vi 
anser bäst gagnar medborgarna.

• Vi vill utveckla kommunen i nära 
samarbete med dem som redan 
bor här, för deras bästa och i en 
lugn och planerad takt med hän-
syn till boendemiljö och natur.

• Vi är orädda och granskar kritiskt 
kommunens beslutsfattare.

• Vi vill att de folkvalda i fullmäkti-
ge skall besluta, inte toppolitiker 
och tjänstemän.Vi satsar på per-
sonval och på att genomföra giv-
na löften.
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MEDLEMSAVGIFTEN

för 2008

Medlemsavgiften är 100 kr för en-
samstående och 150 kr för familj. 

Inbetalningskort bifogas. Glöm inte 
skriva namn och adress.

Vi börjar i höst att varje månad skicka 
ut ett 

 INFORMATIONSBLAD

med aktuell information. Var med från 
början  genom  att  omgående  skicka 
oss Ditt namn och Din epostadress till 
kommunpartiet@tele2.se . 

INFORMATIONSBLAD
Vi  börjar  i  höst  att  varje månad 
skicka  ut  ett  informationsblad 
med aktuell information.

Var  med  från  början  genom att 
omgående skicka oss Ditt namn 
och Din e-postadress till 

kommunpartiet@tele2.se

VI SÖKER INTRESSERADE
som vill vara med i någon av våra Poli-
tiska arbetsgrupper (POL-grupper) där 
vi formar vår politik för de kommande 
åren. 

Välj  POL-grupp  för  Demokrati,  Skola, 
Vård  och  omsorg,  Samhällsbyggnad, 
eller Trygghet och säkerhet.

Kontakta  vår  vice  ordförande  Lennart 
Björklund, telefon 031-916567.
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