
ORDFÖRANDEN HAR ORDET  

Valet  är  över.  Kommunpartiet  (kp)  fick 
1.220  röster.  10% fler  än  SPI  fick  2002 
och  störst  ökning  efter  moderaterna  och 
centern. Det gav tre mandat i fullmäktige, 
ett mandat för lite för att säkra (kp) plats i 
kommunstyrelse och nämnder. 

Vi fick högsta andelen personkryss av alla 
partier,  45%,  jämfört  med  24%  för  alla 
övriga partier.  Med ca 300 kryss på våra 
nya kandidater visar detta att våra väljare 
röstade på person. Ett stort ansvar för oss 
som  är  valda.  Vi  fick  alltså  många  nya 
väljare  samtidigt  som  vi  tappade  genom 
SPI-ledningens SPI-lista, med partisekrete-
rarens kusin i Rävlanda som enda namn.

Härryda-Alliansen  och  Socialdemokrater-
na uttalade inför valet att man ville bli av 
med vågmästaren. Med hjälp av Reinfeldt- 
Olofsson-effekten  lyckades  Härryda-Alli-
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ansen gå från 24 till  25 mandat och egen 
majoritet när (v) och (s) förlorade vardera 
ett mandat. Leif Persson i Hindås räddade 
med sina personröster ett  mandat för (fp) 
och därmed också för Härryda-Alliansen.

Kp:s  politik kommer nu att  drivas i  full-
mäktige och dess fasta beredningar. Frågor 
som tidigare debatterats utan offentlighet i 
kommunstyrelse  och  budgetberedning 
kommer vi nu att ta upp i fullmäktige. Det 
blir  större  offentlighet  och  därmed  insyn 
för medborgarna kring frågor som tidigare 
bara kom ut som beslut. Detta blir resulta-
tet när vi nu laddar om och med de demo-
kratiska  medel  som  står  till  förfogande 
fortsätter att granska de nya makthavarna 
och vänsteroppositionen.  De som röstade 
på  oss  förväntar  sig  att  vi  skall  fortsätta 
SPIs  politik  –  att  stå  på  deras  sida  som 
körs över av makthavare, såväl tjänstemän 
som politiker.

Det blir inte populärt hos Härryda-Allian-
sen  där  den  folkpartistiske  ordföranden 
hindrade oss att  lägga våra budgetförslag 
som  separata  yrkanden  för  varje  sektor. 
Detta tilltag anser vi strider mot kommu-
nallagen och vi  har  därför  överklagat  till 
Länsrätten. Det är principiellt viktigt att få 
klarhet i om tillvägagångssättet är lagligt. I 
så fall får det konsekvenser. Det begränsar 
demokratin  och  småpartiernas  möjlighet 
att driva sina frågor i fullmäktige.

Våra  SPI-väljare  undrar  kanske  vad  som 
händer med SPIs hjärtefrågor –  vård och 
omsorg. Vi har utökat detta nummer av In-
spiratören med fyra sidor som särskilt äg-
nas åt dessa frågor. Vi visar vad SPI gjort 
och vad Kp kommer att göra. Det visar att 
Kommunpartiet  med  kraft  fortsätter  SPIs 
äldrepolitik. 

Våra förslag inom vårdområdet blir  extra 
viktiga  eftersom  de  partier  som  ingår  i 
Härryda-Alliansen  klart  visat  att  blocklo-
jaliteten  nu  gäller.  Vallöften  till  äldre  är 
glömda  när  det  nu  satsas  på  skattesänk-
ningar och avdrag till förvärsarbetande.

I  Härryda-Alliansens  budget  finns  inte 
mycket  av  det  Allians-partierna  presente-
rade  på  riksnivå  och  i  det  10-punktspro-
gram man lanserade för Härryda före valet. 
Liksom för socialdemokraterna så behövs 
det  bara  en  valdag  för  att  glömma 
vallöften. Nu har man fyra år på sig att få 
väljarna att glömma. Tills man kör samma 
vals igen i nästa valrörelse 2010.

Det blir Kommunpartiets uppgift att se till 
att  medborgarna i  Härryda inte  glömmer. 
SPI blev under den gångna perioden vad 
väljare sade i valrörelsen -”en blåslampa i 
kommunhuset”.

Kommunpartiet tar nu över den rollen. Vi 
blir  inte populära hos övriga partier eller 
hos  förvaltningspartiet  men  vi  är  inte  i 
politiken för att bli populära. Vår uppgift 
är att driva det vi tror är bäst för invånarna 
i  Härryda.  Sviker  vi  i  det  skall  vi  syssla 
med något annat.

Med  detta  önskar  vi  alla  gamla  och  nya 
medlemmar, väljare, sympatisörer och and-
ra:

EN GOD JUL och 
ETT GOTT NYTT 

FÖRSTA ÅR, 

AV DE FYRA SOM 
ÅTERSTÅR TILL 

NÄSTA VAL.
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VÅRT BUDGETFÖRSLAG
Vårt  budgetförslag  för  perioden  2007–
2010 sammanfattas i punkterna nedanför. I 
fullmäktige manövrerades det bort av nye 
ordföranden Anders Hallén (fp) genom att 
hindra oss att  lägga våra förslag som se-
parata yrkanden för varje sektor:

● Minskat antal barn per vuxen i för-
skolan;

● Fler  speciallärare,  skolsköterskor, 
kura-torer och psykologer i grund-
skolan; 

● Öppna  skolor  för  ungdomsverk-
samhet  utökas  med  en  kväll  per 
vecka  i  sex skolor  varje  år  2007–
2009;

● Stängda  platser  på  Rådahemmet 
återöppnas från årsskiftet  och reg-
lerna  för  biståndsbedömning  se 
över; 

● Ökad  bemanning  på  särskilda  bo-
enden;

● Den  möjlighet  till  rehabilitering  i 
varmbassängen i Hälsans Hus som 
regionen tog bort föreslås återska-
pad med kommunens hjälp;

● Ökade personalresurser för planar-
bete, snabbare bygglov, stöd till sö-
kanden  och översyn av  byggrätter 
för fritidsbebyggelse; 

● Anpassning av priserna på kommu-
nens tomter till marknadsvärde; 

● Utredning  om  kollektivtrafik  till 
framtida bostadsområden;

● Stöd  till  nattvandrare,  grannsam-
verkan och Brottsförebyggande rå-
det;

● Tävling om nästa serviceboende;
● Medborgarombudsman att friståen-

de  från  politiker  och  förvaltning, 
behandla klagomål från medborga-
re som anser sig orättvist eller fel-
aktigt behandlade.

BRYR  SIG  KOMMUNINVÅNARNA  OM 
KOMMUNPOLITIKEN?

Räcker  det  med ett  övertygande program 
och  övertag  i  debatten  på  riksplanet  för 
framgång också i kommunerna? Eller bety-
der det något hur partierna agerat inom den 
egna kommunen, vilka förslag de gjort, hur 
de röstat och vad de uträttat? När man ser 
resultatet i årets val i Härryda kommun är 
man faktiskt beredd säga ja på den första 
frågan och nej på den andra.

Vad  har  under  den  gångna  valperioden 
kännetecknat alliansen i Härryda? Jo, man 
inledde med att skaffa sig majoritet genom 
ett samarbetsavtal med SPI. Man fortsatta 
med att bränna sin majoritetsställning och 
regeringsmakten  i  kommunen  genom  att 
inte  våga  genomföra  samarbetsavtalet,  i 
rädsla för förvaltningens reaktion. Resulta-
tet  blev en brytning med SPI och regim-
skifte,  under vilket  flera  av SPIs tidigare 
hjärtefrågor  i  allianssamarbetet  blev 
genomförda. 

Även under återstoden av perioden uträt-
tade  alliansen  mycket  litet,  men  röstade 
ner ett antal förslag från SPI, som senare 
kom  att  ingå  i  deras  eget  valprogram! 
Ändå  ger  kommunvalet  alliansen  egen 
majoritet  för  nästa  4  år  baserat  på  deras 
riksdagspartiers meriter,  men knappast på 
deras egna från den gångna 4-årsperioden.

Man  kan  frågar  sig  om  majoriteten  av 
kommunens  invånare  verkligen  bryr  sig 
om det  politiska  skeendet  inom kommu-
nen, eller om problemet bara är att den ge-
mensamma valdagen gör kommunval och 
landstingsval  till  ointressanta  sidofeno-
men. Eftersom valsedlarna ligger sida vid 
sida  med  de  för  riksdagsvalet,  var  det 
kanske enklast rösta på samma parti i alla 
tre?
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LANDVETTER PARK 
Miljardprojektet i Buarås rullade vidare till 
kommunfullmäktige utan de programhand-
lingar  som SPI  begärde  och kommunsty-
relsen beslutade skulle redovisas för full-
mäktige innan samråd sker. Det program-
underlag  som  begärdes  av  intressenterna 
har enligt uppgift  från förvaltningen trots 
detta inte redovisats till kommunstyrelsen. 
Naturskyddsföreningen  i  Härryda  an-
märker på att man inte fått utlovat samråd 
före  beslut  och  de  anser  att  kommunen 
mörkar med informationen.

Kommunpartiet  har  yrkat  återremiss  och 
kräver  att  förvaltningen redovisar  ett  be-
slutsunderlag  med  konsekvenserna  för 
kommunen om man på detta sätt föregriper 
både utvärdering av enkäterna om kommu-
nens framtid och nya översiktsplanen. 

Plötsligt  anser  förvaltningen och tydligen 
också  kommunstyrelsen  att  man utan  de-
batt  kan  öka  expansionstakten  som  be-
slutats för kommunen med 50%. Man kör 
också  över  beslutet  i  fullmäktige  så  sent 
som i november att ”Nya grupper med bo-
städer  ska  inte  tillåtas  på  landsbygden.” 
Något mera landsbygd än skogarna i Bu-
arås får man leta efter.

Kommunpartiet  har  begärt  att  kommun-
styrelsens ordförande och andra – som dri-
ver det här projektet som om det var deras 
eget förklarar sig.  Vilka oredovisade skäl 
finns  det  bakom  deras  agerande  för  att 
kommunen  utan  redovisning  av  normalt 
beslutsunderlag skall  köra över både sina 
egna beslut och de krav som ställs på för-
troendevalda i en demokrati?

Landvetter  Park  motiveras  av  initiativ-
tagaren med att  det skall  tillföra kommu-
nen  turism.  Vad  finns  det  för  undersök-
ningar som visar detta? Vad får en ny kon-
ferensanläggning i Buarås för konsekven-
ser  för  sådana  verksamheter  i  Hindås? 

Man  talar  också  om  att  skapa  arbets-
tillfällen i kommunen. För vem?

Projektet  redovisade från början 250–300 
lägenheter  i  villor  och  hus.  Detta  har 
bantats till 125–150 med lika många kort-
tidslägenheter  i  anslutning  till  det  plane-
rade hotellet. Vem garanterar att detta blir 
korttidslägenheter  och  inte  lyxbostäder 
med två golfbanor utanför dörren ? Projek-
tet är – tills motsatsen bevisats – ett försök 
att få igenom ett segregerat lyxboende som 
för okritiska politiker framstår som något 
annat  än  det  som  annonseras  på  den  ir-
ländske finansiärens hemsida. 

Bland dessa okritiska politiker återfinns de 
socialdemokrater som nyligen i valrörelsen 
med gråt i stämman talade om de borger-
ligas vilja att  låta privata kapitalintressen 
tjäna  pengar  på  skattebetalarnas  bekost-
nad. Nu står man först i ledet och medver-
kar  till  att  detta  sker  utan  kontroll  i  vår 
kommun.

Väljarna förundras!
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MEDLEMSAVGIFTEN

för 2007

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

Inbetalningskort bifogas. Glöm inte 
skriva namn och adress.

VILL DU HA MEDLEMSINFORMA-
TION DIREKT TILL DIN DATOR?

Skicka då Din e-postadress till 
kommunpartiet@tele2.se

Det blir då oftare, snabbare och vi 
sparar porto!

mailto:kommunpartiet@tele2.se


VÄLLSJÖGOLFEN
Pixbogolfen har troligen blivit ett begrepp 
i Härryda kommuns politiska liv. Projektet 
har egentligen inte så mycket med golf att 
göra, utan att ett oseriöst golfbolag har ut-
nyttjat en för allmänheten ansiktslös liten 
maktgruppering i kommunen, sammansatt 
av några få tjänstemän och politiker. Den 
tidigare välkända svenska ämbetsmannain-
tegriteten blev omdefinierad till partiskhet, 
och majoriteten av de folkvalda i kommun-
styrelsen glömde alla vackra tal om med-
borgardialog. 

José  Samarago,  nobelpristagaren  i  li-
tteratur, sa ”När demokrati övergår till en 
valmöjlighet vart fjärde år så är den en de-
korativ  fasad  för  en  komedi,  med all  re-
spekt för komedi som konstform”. En så-
dan komedi har Härryda kommun iscensatt 
sommaren 2004 med namnet ”Sjögolfspel i 
boendemiljö”. Kommunen ville bli först i 
landet  med  en  sådan  uppsättning.  Ett 
konststycke  försett  med  dimridåer  och 
maskerade aktörer.

Spelet  i  verkligheten  handlar  således  om 
hur  man  uppfattar  begreppet  demokrati 
och hur man praktiserar den. I världspoli-
tik kan man finna att i vissa fall är skill-
naden mellan demokrati och diktatur mini-
mal. Se t.ex. på Indien och Kina. Jag vill 
härvid  påstå  att  även inom en demokrati 
finns  tydliga  exempel  på  maktutövning 
som mera påminner om diktatur än demo-
krati. Pixbogolfen är ett sådant. När vi som 
var mest berörda inte tyckte som maktha-
varna fick vi rådet att vi kunde hos Läns-
styrelsen överklaga. Vi följde rådet och har 
sedan sommaren 2004 jobbat med att t.ex. 
överklaga  strandskyddsdispensen  som 
kommunen tre gånger har beviljat  för ca. 
halva Vällsjön. 

Först efter mer än två års arbete fick vi av 
golfbolaget  veta,  att  vi  inte  ens  är  be-
rättigade att överklaga. Någon från förvalt-
ningen kunde åtminstone ha hjälpt oss med 

att säga: lägg av, ni har ingen chans, ni har 
inte ens rätt att överklaga. Det verkar som 
om förvaltningen i somliga fall har glömt 
bort,  dels  att  tjänstemännen  skall  hjälpa 
medborgarna, dels att kommunens mark är 
allmänhetens mark. 

Låt mig avsluta bara med ett intressant in-
slag i detta spel. Vår protestlista med när-
mare  480  underskrifter  mot  sjöspelet 
granskades  av  kommunen  som upptäckte 
att  några  namn  var  dubbeltecknade  och 
några  var  svåra  att  tyda.  Detta  har  man 
påpekat  i  en  skrivelse  till  Länsstyrelsen. 
Däremot har man inte ens tittat på golfbo-
lagets namnlista om anmälda golfintresse-
rade.  Detta  om lokaldemokrati  i  Härryda 
kommun år 2006.

Karl Kardos

EN BRA KOMMUN FÖR UNGA 
OCH ÄLDRE
Härryda kommun har  en stor  andel  unga 
invånare  och  en  låg  andel  äldre.  Något 
som kommer att ändra sig de närmaste 10-
15 åren. Kommunpartiet lägger därför kon-
kreta förslag. När det gäller förskola, sko-
la,  fritid  och  brottsförebyggande  verk-
samhet  med tyndpunken på  åtgärder  mot 
ungdomars  ökade  bruk  av  alkohol  och 
droger och ungdomskriminalitet.

Vi  måste  också  möta  ett  ökat  tryck  från 
ägare till fritidsbostäder som vill flytta hit 
och  anpassa  dessa  till  permanentboende. 
Krav finns på ny typ av serviceboenden för 
dem som vill lämna sina villor och flytta in 
med god service och närhet till vård. Ex-
empel finns på nästa sida. Kyrkan, koope-
rativ och ideella organisationer kan bidra 
till  ett  ökat utbud för framtidens aktivare 
äldre. 
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BYGG RIKTIGA SERVICEBOEN-
DEN I VÅR KOMMUN!
I vår kommun har man på senare år byggt 
ett  antal s.k.  BGT-boenden för äldre som 
inte vill eller orka bo kvar i sitt hus eller 
hisslösa lägenhet men känner sig för krya 
för långvården. BGT står för boende med 
god  tillgänglighet  och  kan  vara  allt  från 
vanlig  lägenhet  i  hisshus  till  den  typ  av 
äldreboende med viss service och gemen-
samhetsutrymme som byggts i Landvetter 
och som i vinter skall uppföras i Mölnlyc-
ke bakom vårdcentralen.

Vad vi saknar i kommunen är serviceboen-
den eller trygghetsboenden, där man får bo 
och äta i gemenskap med andra, med till-
gång till service, dagverksamhet och hem-
sjukvård  samt  närhet  till  natur  och  ute-
vistelse.  Alltså  den  typ  av  äldreboenden 
som  alla  våra  rikspartier  förordat  under 
valrörelsen!

SPI  (numera  Kp)  har  under  året  lagt  två 
motioner om sådant serviceboende, där vi 
vill  utreda behovet,  hur det  bör utformas 
sett  ur  brukarnas  synvinkel  och  hur  man 
löst detta i andra kommuner. Anita Jepps-
son,  ledamot  för  SPI  i  Sociala  Bered-
ningen, har själv besökt ett av de mest om-
talade serviceboendena i landet, Vigs Äng-
ar  i  Köpingebro  utanför  Ystad,  ett  besök 
som hon kort återgav i en insändare i HP. 
Så  här  beskriver  Anita  sina  erfarenheter 
från besöket.

Redan vid ankomsten till  Vigs Ängar ser 
man vid sidan av entrén promenadslingan 
som går runt hela området och där innan-
för de låga häckar som omger den lilla ute-
plats som finns utanför varje lägenhet (bild 
1). 

Väl innanför dörren till  entrén kändes att 
detta inte är en institution. Här finns något 
annorlunda. Boendet bygger på antroposo-
fiska principer, en filosofi som utgår ifrån 
och sätter människan i 

centrum.  Personalen  är  utbildad  i  denna 
anda  och  aktivering  av  de  äldre  och  en 
familjelik relation är viktigt.

Huset är byggt som en åtta och sällskaps-
rum, matsal och kafferum har stora fönster 
ut  mot  innegårdarna  som  har  sittplatser 
med massor av växter och porlande vatten 
som sköts om av de boende och personalen 
tillsammans (bild 2). 

I konceptet ingår att både bostad och om-
givning inspirerar till fysiska och kulturel-
la  aktiviteter  som ger  friskvård  till  både 
kropp och själ. 

I dag drivs Vigs Ängar i denna anda men i 
samarbete med Ystads Kommun, och bo-
endet där är biståndsbedömt, vilket gör att 
medelåldern är hög. Så var det inte tänkt 
från början utan som ett boende till vilket 
man  gärna  skulle  vilja  flytta  redan  när 
trapporna  känns  för  många,  ensamheten 
för stor eller otryggheten smyger på. 
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En avdelning som kändes härligt lyxig var 
den  med uppvärmd bassäng  och  rum för 
oljemassage  som är  till  både  för  boende 
och  personal  (bild  3).  Den  är  bemannad 
med kunnig personal några dagar i veckan 
och rehabilitering är en viktig del, där man 
hela tiden utgår från det friska.

Driften av ett  serviceboende kan givetvis 
ske av andra än antroposofer, t.ex. perso-
nalkooperativ, kyrka eller annan organisa-
tion som sätter människan i centrum.

Vi ser Vigs Ängar som exemplet med stort 
E som vi bör studera närmare innan vi be-
stämmer  hur  serviceboenden  skall  ut-
formas  i  vår  egen  kommun.  Kommun-
partiet (tidigare SPI) har i en särskild mo-
tion  begärt  att  Sociala  beredningen  skall 
ordna en medborgardikussion om service-
boende  efter  ett  inledande  föredrag  av 
Lillemor Husberg som är arkitekten bakom 
Vigs Ängar och som har stor kunskap om 
äldrefrågor och äldreboende.

VILKEN ÄLDREVÅRD VILL VI HA I 
HÄRRYDA ?
Befolkningen 65+ ökar i  kommunen från 
2005 till 2015 från 4.052 till 5.811 perso-
ner enligt gällande befolkningsprognos. En 
ökning med 43%. Av dessa ökar gruppen 
85+ från 460 till 628 d.v.s. med 37%. Det-
ta  ställer  större  krav  på  platser  i  särskilt 
boende.  Men  ökningen  är  störst  i  den 
grupp där många önskar flytta från villabo-
ende  till  mer  bekvämt  lägenhetsboende  i 
hyresrätter,  bostadsrätter  eller  den  typ av 
serviceboenden  som  kommunpartiets  fö-
regångare SPI motionerat om i fullmäkti-
ge. Ett exempel beskrivs i detta nummer av 
Inspiratören.

Kommunpartiet har tagit över frågorna 
som berör den äldre befolkningen från 
SPI. För att anpassa vår politik till de 
äldre  medborgarnas  krav  kommer 
POL-SOC,  vår  politiska  arbetsgrupp 
för sociala området under ledning av 
Nils  Bengtsson,  att  under  våren  an-
ordna  en  studiecirkel  om  Vilken 
äldrevård vi vill ha i Härryda.

Du som är 65+ eller som redan nu vill 
påverka utformningen av äldrevården, 
innan Du själv är där, kan anmäla Dig 
till Nils på tel. 031-882409. Vi räknar 
med  att  starta  i  januari  och  träffas 
varannan vecka fram till april. 
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DETTA VILL KOMMUNPARTIET 
GENOMFÖRA INOM ÄLDRE-
VÅRDEN
Biståndsbedömningen –  Reglerna  måste 
ses  över och göras mer generösa.  Vi  vill 
börja med att  slopa biståndsbedömningen 
för  de  äldre-äldre,  de  som enligt  Social-
styrelsens  definition  fyllt  80  år.  Om  Du 
inte längre orkar eller vill bo kvar hemma, 
måste Du också inom 3 månader kunna få 
ett annat, anpassat boende.

Alternativ måste finnas – Inte bara sär-
skilt boende eller lägenhet i markplan eller 
hisshus. Vi vill bygga en ny typ av service-
boenden med möjlighet till sociala kontak-
ter,  tillgång  till  omsorg  och  service  och 
nära  till  natur.  Boende  av  den  typ  som 
finns i det eftertraktade Vigs ängar i Ystad 
kommun och som beskrivs närmare i när-
mast föregående artikel.

Läkarbesök i hemmet – Alla sjuka skall 
ha rätt till läkarbesök i hemmet efter beslut 
av kommunsjuksköterska. Äldre skall inte 
behöva sitta i timmar på akuten i väntan på 
läkare. Detta förslag är ett  stort  steg mot 
det alla partier i valet kallade vård på bru-
karnas villkor.

Anhörigvården – måste också bli generö-
sare med bidrag till närstående som gör en 
insats. Anhöriga och vänner får inte bli ut-
nyttjade som gratis arbetskraft.

Rehabilitering – Kommunens enda varm-
bassäng myglades bort när sjukgymnaster 
och läkare på Hälsans Hus fick regionens 
stöd för att öppna nytt i Mölnlycke. I dag 
finns ingen varmbassäng i kommunen. Vi 
kräver  att  medborgarna  i  kommunen  får 
tillgång  till  den  rehabilitering  och 
friskvård  som  politikerna  i  Hälso-  och 
sjukvårdsnämnd 7 tog bort genom att låta 
avtalet  löpa  ut.  Om regionen  inte  ställer 
upp  ekonomiskt  måste  rehabilitering 
erbjudas med kommunens medverkan.

Klagomål,  brukarundersökningar  och 
utvärdering – I dag hanteras detta av soci-
ala  sektorn  själv.  Vi  vill  att  detta  skall 
hanteras  fristående  från  sektorn,  t.ex.  i 
samverkan och under medverkan av pen-
sionärsorganisationerna.

Konsekvensbeskrivningar  –  Kommun-
partiet  arbetar  för  att  konsekvenserna  för 
Dig och andra äldre av olika kommunala 
beslut alltid skall klarläggas i äldrekonse-
kvensbeskrivningar  innan  beslut  tas  i  de 
frågor  som  berör  de  äldre.  Vid  senaste 
sammanträde  i  kommunstyrelsen  beslöt 
man ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag hur en praktisk form av konsekven-
sanalys skall kopplas till beslut i alla ären-
den som kan påverka de äldres situation.

Ett friskare liv  och livskvalitet – Äldre 
på kommunens boenden skall  ha tillgång 
till  utevistelse,  normal  kroppsvård  och 
aktiverande  sysselsättning  samt  en  kost 
som tar hänsyn till Dina personliga önske-
mål och behov. Vi vill att en kommundie-
tist  får  ansvaret  för  en  individanpassad 
kost, som varken leder till  självsvält eller 
fetma. Ätandet skall vara en trevlig upple-
velse.

Ovanstående  krav  finns  redan i  motioner 
från Spi eller kommunpartiet.

SPI HAR ERSATTS AV 
KOMMUNPARTIET
I kommunfullmäktige 13 november tog 
Kommunpartiet över från SPI. Våra re-
presentanter är:

I  kommunfullmäktige: Gunnar  Carl-
son, Peter Brych, Eija Tolonen 

Utbildning o kulturberedningen: Pe-
ter Brych, Brita Dermark

Sociala beredningen: Nils Bengtsson, 
Eija Tolonen

Samhällsbyggn.beredning: Gunnar, 
Carlson, Anita Jeppsson
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KRISTDEMOKRATERNA FÅR PRO-
BLEM
Kristdemokraterna kommer att få problem. 
Detta visade sig i  fullmäktiges budgetde-
batt när Kd vägrade ge besked om man vil-
le  rösta  med  (kp)  för  att  öppna  stängda 
platser på Rådahemmet och öka persona-
len för att ge bättre vård och rimligare ar-
betsförhållanden.  Samma  bristande  vilja 
att följa de egna vallöftena visade Kd när 
det gällde att stödja oss i kravet på slopad 
biståndsbedömning till särskilt boende för 
äldre-äldre, personer d.v.s. 80+.

MINNET ÄR KORT 
Nyligen invigdes Rådasjöns naturreserva-
tet  av  kommunstyrelsens  ordförande  i 
Mölndal  och  av  Ing-Marie  Sameulsson, 
den avgående kommunstyrelseordföranden 
i Härryda. Reservatet möjliggjordes genom 
att SPI som vågmästare skapade majoritet i 
fullmäktige 2004 tillsammans med (s), (v) 
och (mp). 

I Bollebygds lokaltidning AnnonsMark-
na´n  uttalade  Samuelsson  26  september: 
”Jag är trots allt nöjd med att valresultatet 
visar  en  klar  majoritet.  Vi  har  under  de 
senaste två mandatperioderna haft problem 
med lilla spi som kunnat agera vågmästare 
och sånt är aldrig bra.” Lite andra tongång-
ar  än  när  hon  vid  invigningen  av  natur-
reservatet  uttalade:  ”Det  har  varit  många 
om och  men under  resans  gång,  men nu 
känns det jättehärligt”. Att hon inte satte i 
halsen  beror  väl  på  att  minnet  börjat  bli 
kort. Trots att uttalandet i Bollebygd bara 
är två månader gammalt. 

KOMMUNAL NÄRPOLIS

Kommunpartiets föregångare SPI fick i vå-
ras med borgerligt stöd igenom en motion 
med  krav  att  kontakta  andra  kommuner 
utan närpolis om att gemensamt skriva till 
regeringen  och  begära  en  ändring  av  de 
regler  som  förhindrade  inhyrning  av 
kommunal närpolis. Nu har Härryda både 
skrivit  direkt  till  regeringen  och  till  alla 
kommuner utan närpolis.

Fyra års kamp mot det lokala socialdemo-
kratiska  försvaret  för  den  förda  politiken 
ser ut att ge resultat. Vi hoppas att den nya 
regeringen – som i valet också drev frågan 
om fler poliser i landet – nu ser till att Här-
ryda och andra kommuner får den förstärk-
ning av trygghet och säkerhet som närpolis 
innebär. 

Med polis  på plats  så kommer både bus-
körning med moped i centrum, vandalise-
ring av busskurer och gatlampor och lang-
ning av alkohol och narkotika till skolung-
dom att bli effektivare åtgärdat. Det lönar 
sig att som SPI vara enveten – även om det 
ibland tar tid att få en ändring.
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NYLIGEN INLÄMNADE
MOTIONER HANDLAR OM:
● Medborgarombudsman
● Förbo; krav på hyror enligt själv-

kostnadsprincipen
● Minoritetspolitikens införande i 

kommunen
● Sällskapsdjur inom äldre-

omsorgen



SOLBACKEN – NÅGOT ATT 
GLÄDJA SIG ÅT!
I  september  startade  Landvetter/Härryda 
församlingars  heltidsförskola  (dagis)  Sol-
backen.

Församlingarna  har  under  en  längre  tid 
närt en önskan om att ha en egen förskola. 
Vi har många olika verksamheter att erbju-
da de föräldrar  som önskar ett  kristet  al-
ternativ  till  vad  Härryda  kommun  kan 
erbjuda.  Exempelvis  kan  de  riktigt  små 
barnen,  tillsammans med föräldrar,  gå på 
något  av  våra  ”Öppet-Husverksamheter” 
där  man  också  kan  sjunga  tillsammans 
med  någon  av  våra  musiker.  Vi  bedriver 
också  en  deltidsförskola,  främst  för  4–5-
åringar och sist, men inte minst, finns vårt 
mycket uppskattade fritidshem.

Men det fanns ett  ”glapp”, nämligen hel-
dagsomsorg. Det skulle vara så roligt om 
vi  kunde  täcka  upp  alla  åldersgrupper 
bland barnen.

I  Landvetters  församlingshem  fanns  inte 
lokaler  som  passade  för  en  sådan  verk-
samhet. Dessutom ville vi att en eventuell 
förskola skulle ligga i nära anslutning till 
församlingshemmet. Vi är ju ett  arbetslag 
och ville, om så skulle behövas, kunna ut-
nyttja personal från andra verksamheter.

År  2005  blev  vi  så  erbjudna  av  Härryda 
Kommun att förvärva fastigheten mitt över 
församlingshemmet, den s.k. Kullen.

Nu tog tankar och funderingar fart, en pro-
jektgrupp  bildades  bestående  av  vår  fas-
tighetschef,  den  ansvariga  för  barnverk-
samheten samt undertecknad som projekt-
ansvarig.  Nu  skulle  pengar  räknas,  hur 
många  avdelningar  skulle  vi  ha  och  hur 
skulle det se ut?

Vi valde arkitekten Björn Dahrén (som ri-
tade  Gröenkapellet)  och  han  kom  snart 
med olika förslag. Jag skulle nog ljuga om 
jag sa att Björn gillade mig alla dagar. Jag 

anser nämligen att ”kunden” alltid har rätt. 
Det ändrades och suddades rätt friskt, väg-
gar försvann, fönster kom till, ja kort sagt, 
mycket stöttes och blöttes innan de två av-
delningarnas  ritningar  var  klara.  Björn 
erkände  dock  att  det  faktiskt  hade  blivit 
bättre efter våra olika önskemål och våren 
2006 var det dags att sätta igång.

Vi lärde oss mycket,  för mig som infödd 
göteborgska  är  t  ex  ett  renseri  liktydigt 
med något som har med fisk att göra. Så 
var dock inte fallet, renseri är ett utrymme 
där rotfrukter och potatis hanteras. Nu har 
vi  inget  sådant,  eftersom potatis  och  rot-
frukter köps in i tvättat skick men ett rik-
tigt tillagningskök har vi, vilket inte alls är 
en  självklarhet  idag,  när  det  mesta  tycks 
komma i folieformar. Barnen får möjlighet 
att känna doften av mat och nybakat bröd 
när Maria (köksansvarig) tillagar måltider-
na.  De vet  vem som lagar  maten och de 
kan, förutom att tacka Gud i bordsbönen, 
även tacka Maria för maten. Nu är vi igång 
med avdelningen Igelkotten och i  januari 
startar avdelningen Skogsmusen. 

Har  ni  vägarna  förbi  Landvetter,  så  titta 
gärna på vår fina förskola, som är granne 
med äldreboendet på Idrottsvägen.

Brita Dermark

– 10 –

Foto Brita



SATSA PÅ BARNS PSYKISKA
HÄLSA
Nils Bengtsson och Anita Jeppsson har det 
gångna året  i  sociala  beredningen fått  en 
omfattande inblick i hur barn som ”faller 
utanför ramarna” har det och hur dom får 
det  längre  fram  i  åldrarna,  och  det  ser 
verkligen inte bra ut ens i vår välmående 
kommun.  Många  barn  växer  upp  under 
svåra förhållanden; med handikapp av oli-
ka slag, i splittrade familjer, i  missbruks-
miljö  och  utan  vuxna  förebilder.  Uppen-
bart måste vi bryta det mönster som gäller 
i  dag, d.v.s. att sätta in åtgärder först  när 
skadan redan har skett. 

All vetenskap och erfarenhet visar att per-
sonalen  redan  i  barnomsorgen  ser  vilka 
barn  som  är  i  riskzonen.  Problemen  för 
dessa barn accelererar sedan i skolåldern, 
medan man i de första klasserna ägnar sig 
åt att utreda och ge diagnoser men för öv-
rigt inte ger ordentligt stöd förrän barnen 
redan  har  hamnat  i  tråkigheter.  Av  Här-
rydas ca 9000 barn i åldrarna upp till 17 år 
uppskattas 200–400 behöva särskilt stöd.

I  den  sociala  beredningen  har  man  varit 
eniga om att professionell hjälp skall fin-
nas till  hands så snart  en lärare, skolskö-
terska eller kurator ser att ett barn har pro-
blem. Här går det inte att vänta ett par år 
tills alla instanser utrett. Det är barnet som 
är  det  viktiga  och  inte  den  byråkratiska 
gången. Kommunen måste våga satsa rejält 
i de tidiga åldrarna för att slippa de enorma 
kostnaderna och det lidande som förorsa-
kas barnet, dess omgivning och allmänhe-
ten  när  en ungdom kommer snett.  Place-
ringen av en enda ungdom på ett skol-och 
behandlingshem  kan  t.ex.  kosta  upp  till 
6000 kronor om dagen, med kanske 30% 
chans till lyckat resultat.

SPI har därför under valperiodens budget-
förhandlingar yrkat kraftigt ökade insatser 
på det förebyggande arbetet med barn och 
ungdomar, nu senast i årets förhandlingar 

årliga  ökningar om drygt  2½ mkr för  att 
minska antalet barn per vuxen i förskolan, 
i snitt 3 mkr/år på ökat antal speciallärare 
och  kuratorer  eller  psykologer  i  grund-
skolan samt i  snitt  1 mkr per år för suc-
cessiv ökning av öppna skolor för ungdom 
på  fritiden.  Tyvärr  fick  vi  inte  gehör  för 
detta  i  den  slutliga  budgeten.  Trots  den 
stora  enigheten i  sociala  beredningen om 
vikten  av  ökade  satsningar  på  barn  och 
ungdomar var den regerande Alliansen inte 
mottaglig  för  övriga  partiers  yrkanden  i 
denna  fråga.  Man  kan  önska  att  ledande 
politiker  åtminstone  lyssnade  bättre  på 
sina egna representanter i beredningarna!

Positivt är att förvaltningen börjat samord-
na och effektivisera sina insatser på barn 
och ungdom i samarbete mellan sektorerna 
för  utbildning  och  fritid  samt  socialvård. 
En  särskild  arbetsgrupp  under  kommun-
styrelsen har i dagarna redovisat ett antal 
goda förslag om hur detta arbete bör bedri-
vas framöver. Det bör i  alla fall  innebära 
att de resurser som finns utnyttjas bättre.

Det  är ganska självklart  att  effektiva och 
kraftfulla  satsningar  på barnens  och ung-
domarnas  psykiska  och  sociala  hälsa  ger 
mångdubbel  utdelning  på  gjorda  insatser 
både ekonomiskt och rent mänskligt. Pro-
blemet är att politiker tycks ha så förtvivlat 
svårt  att  motivera  långsiktigt  lönsamma 
satsningar och få dem accepterade, ens när 
man  får  svart  på  vitt  i  form  av  ung-
domsvåld i Hindås, gängbråk i Landvetter 
eller skadegörelse på våra nattbussar.

Fler öppna kvällar i skolorna 

SPI har i motioner drivit frågan om fritids-
lokaler för ungdomarna i Landvetter. I den 
nya budgeten föreslogs att öppethållandet i 
skolorna  i  Landvetter  skulle  fördubblas 
2007 och öka med lika mycket 2008 och 
2009. Öppna skolor har blivit populärt och 
samlar många ungdomar till olika aktivite-
ter. Socialdemokraterna ställde upp på det-
ta krav som sedan antogs i fullmäktige.
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VAD HAR VI GJORT OCH GÖR 
FÖR VÅR MILJÖ ?

Nyligen invigdes Rådasjöns naturreservat. 
Kommunpartiets  föregångare SPI  säkrade 
nuvarande  område  genom  att  som  våg-
mästare rösta mot det borgerliga förslaget 
att  undanta  Säterigärdet  och  öppna  för 
SimCity-projektet. 

Vi har motarbetat beslutet att ge tillfälligt 
bygglov  för  golfbana  på  våtmarken  vid 
Vällsjön  med  åsidosättande  av  strand-
skyddet.  Kommunen  bör  göra  Vällsjö-
området med dess unika natur och fågelliv 
till ett attraktivt strövområde. 

Den 400 kV-ledning som skall  gå genom 
kommunen anser vi skall dras i den redan 
befintliga  ledningsgatan  från  Stenkullen 
via Strömma till  Lindome eller enligt det 
ursprungliga förslaget över Chalmers golf-
bana. Dessa alternativ ger minst intrång på 
bebyggelse  och  i  Härskogens  naturreser-
vat, klassat som riksintresse. 

Vi har röstat mot placering av 3G- master 
på parkmark och anpassningen av detalj-
planer  till  mastbyggarnas  önskemål  utan 
hänsyn till effekterna för de närboende. 

Nya  snabbjärnvägen  Göteborg  via  Borås 
till Stockholm får inte inkräkta på rekrea-
tionsområdet nordväst om Rävlanda.

För  bättre  trafikmiljö  i  känsliga  områden 
har  vi  begärt  försök  med  bullersänkande 
”tyst” asfalt. Vi har också fått igenom en 
översyn  av  trafiksituationen  för  den  hårt 
trafikerade Benarbyvägen i Mölnlycke.

ALLMÄNNA MÖTET DEN 10.12
Den 10 december  hade Kommunpartiet  träff  för 
medlemmar  och  sympatisörer  i  Landvetter 
Tennisklubbs samlingslokal. I konkurrens med det 
vackra  vårvädret  samt  olika  föreningars  ad-
ventskaffen, hade ändå dryga trettiotalet kommun-
partister  bänkat sig vid festligt  dukade bord och 
underhölls under två timmar av Karl Kardos och 
hans helproffsiga ”Jazzmen”, av partiordföranden 
Gunnar, som orienterade om det politiska klimatet 
efter  valet,  samt  av  en  bejublad  och  skön-
sjungande,  men av  juryn  tydligen  nobbad ”Här-
rydas Lucia”!

APROPÅ TYST ASFALT
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 Den missförstådda Lucian       Foto: Karl

KOMMUNPARTIET  HÄRRYDA
Finnsjövägen 29, 435 41 Mölnlycke
Tel. ordf. Gunnar Carlson, 031884473
Epost: harryda@kommunpartiet.se
Hemsida: www.kommunpartiet.se

Den tystaste asfalten är ingen asfalt alls. Den finns i Räv-
landa.  Det  obefintliga  vägunderhållet  sköts  av  Vägverket  
och  kommunen  och  sponsras  av  stötdämpartillverkaren  
Monroe.

mailto:harryda@kommunpartiet.se
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