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Socialdemokaraterna efter kritiken från Kommunal:

”Vi tar det på största allvar”

NOL. Fackförbundet
Kommunal har uttalat
vass kritik om arbetssituationen och Ale kommun som arbetsgivare.
Socialdemokraternas
företrädare ser allvarligt på kritiken, men
delar inte bilden.
– Jag kommer som
ytterst ansvarig bjuda
in kommunchef, HR-chef
och representanter för
Kommunal Ale och Väst
för att reda ut det här,
säger Kommunstyrelsens ordförande Paula
Örn (S).
TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Massproducerar böcker

– Herman Sjöholm och Erika Johansson har redan skrivit över 30

”Det räcker nu”
ÄLVÄNGEN. Redan
över 30 skrivna böcker.
Barnboksförfattarna
Erika Johansson och
Herman Sjöholm, 11 år,
har kommit långt med
tanke på deras ringa
ålder.
– I framtiden hoppas
vi att böckerna ska bli

en har redan haft en egen
utställning på biblioteket i
Skepplanda och några går att
låna hem.
– Allt började när vi bytte
platser i klassrummet. När
Erika och jag hamnade bredvid varandra hände något.
Vi inspirerade varandra och
gick från att leka med lego
till att skriva böcker, säger
Herman.
De flesta av böckerna är
handgjorda och finns bara i
ett exemplar. Det gör dem
särskilt unika. Vad som gör
dem läsvärda är enligt författarna det breda innehållet.
– Vi har med allt. Action,
humor och gåtor!
Att allt inte är grammatiskt rätt eller stavat enligt
ordboken saknar betydelse.
– Så länge alla förstår spelar det ingen roll. Det viktigaste är att det är spännande
att läsa.
Som en krydda och för
att marknadsföra böckerna
har duon dessutom skrivit
en egen sång som är tillägnad boklanseringen av Super-Chicken. Det är självaste
”Stockholm i mitt hjärta”
som fått en helt annan text.
– Vi älskar att uppträda
och spela teater också, avslöjar Herman Sjöholm och

säger skribenterna från
Alvhem.
TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Hönorna Hermes och Erik
samt tuppen Sebbe är böckernas huvudfigurer. Karaktärerna är skapade utifrån dem
själva. Hermes är Herman,
Erik är Erika och Sebbe är
kompisen Sebastian.
– Vi har väldigt livlig fantasi så det är inte svårt att
hitta på nya äventyr. Ibland
skriver vi tillsammans, men
ofta var och en för sig. Sebastian är idéspruta fast det
är vi som skriver, berättar
Erika när de båda författarna besöker lokaltidningens
redaktion.
De fyller snabbt bordet med mängder av alster.
Böckerna om Super-Chick-

NOL. Lägre bemanning
och högre sjukfrånvaro,
men nu räcker det.
Kommunal Ale kräver
att politiken prioriterar
om.
– Vi tänker inte
fortsätta sitta tysta när
besparingar drabbar
både våra medlemmar,
vårdtagare och inte
minst barnen. Det räcker nu, säger Sladjana
Gustafsson, ordförande.

Erika Johansson innan de
lämnar redaktionen.
Lyssna till duons häftiga sång!

HERMAN SJÖHOLM

Ålder: 11
Bor: Alvhem
Gör: Går i årskurs 5 på
Alboskolan
Drömyrke: Författare eller
programmerare
Idol: Notch skaparen av
Minecraft
Favoriträtt: Spaghetti och
köttfärssås
Favorit-tv: Cartoon Network
Favoritämne i skolan: Bild,
musik och rasterna…
Önskeklapp: Kickbike

ERIKA JOHANSSON
Ålder: 11 år
Bor: Alvhem
Gör: Går i årskurs 5 på
Alboskolan
Drömyrke: Journalist och
författare
Idol: Författaren Camilla
Läckberg
Favoriträtt: Tacos
Favorit-tv: Disney channel
Favoritämne i skolan: Bild
och rasterna…
Önskeklapp: Iphone

GLÖGGKVÄLL

JULKLAPP

Vi ordnar julklappen
till dina anställda.
Kontakta oss så
hjälper vi till!

Anmälan:pernillafagerholm@hotmail.com

Decembers öppettider
Mån-fredag: kl 10–19
Lördag: kl 10–15
Söndag 6:e,13:e, 20:e kl 11–15
Julveckan: kl 10–20
Julafton: kl 10–13

KVÄLL
Torsdag 17/12 19–21.
Finaste julgåvan
finner du hos
oss!

ommunal Ale ser att
vi har stora arbetsmiljöproblem i vår
kommun. Det är delvis följden av ett hårt sparbeting
i sektor Arbete, trygghet
och omsorg, där många
medlemmar arbetar. Men
problemet är inte bara av
ekonomisk art, det handlar
också om en hårdnad attityd från arbetsgivarens håll.
Den plötsliga nödbromsen i ekonomin slår på olika
sätt inom olika verksamheter. Inom barnomsorgen blir konsekvensen att
vikarier inte kallas in, vilket
gör att kvaliteten inte kan
säkras då det finns för få
vuxna per barn. Personalen
har inte möjlighet att ta ut
sina raster och det är inte
säkert att de kan gå hem
efter avslutat arbetspass,

Kommunal Ale kritiserar öppet arbetsgivaren Ale kommun. Besparingar inom främst omsorgen har skapat en oacceptabel arbetsmiljö för medlemmarna. Sladjana Gustafsson och Christian Svensson vill ha en dialog med Ale kommun om förbättringar.

underskott om 5,5 miljoner
kronor.
Inget nytt
– Det är inget nytt att Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden går minus, men att
gå så långt att frånvarande
personal inte längre ersätts
med vikarier är drastiskt och
påverkar självklart kvaliteten
i verksamheten, säger Christian Svensson, Kommunals

arbetsmiljösamordnare.
Den lägre bemanningen
inom äldrevården, hemtjänsten och hos de funktionshindrade har fått Kommunal
att agera. Skyddsombuden
kräver att prioriteringslistor
skapas på respektive enhet.
– Arbetsgivaren måste
helt enkelt förtydliga vad vi
ska prioritera att göra. Att
utföra allt som vi tidigare har
gjort, men med färre hän-

der, är en omöjlighet, säger
Christian Svensson.
Bemanningen på kommunens särskilda boenden är en
springande punkt. Den är
nu den lägsta möjliga under
nattetid.
Under all kritik
– Brandskyddsreglerna räddar oss från ytterligare nedskärningar.
Bemanningen
får inte lov att understiga

tre under natten, men det
har medfört begränsningar under dagtid istället. Vid
skarven mellan dag- och
kvällspasset kan det ibland
bara var en personal på en
avdelning. Det är under all
kritik och väldigt tufft för
personal som egentligen vill
vara de som ger vardagen en
guldkant för våra äldre, säger
Christian Svensson.
Frustrationen
bland

då det inte finns tillräckligt
med personal för att ge
barnen en trygg omsorg.
Barnen drabbas av att verksamheten går på lågvarv,
de får färre utflykter och
aktiviteter.
Undersköterskorna som
arbetar inom hemtjänst
och på äldreboenden har
det tuffare än någonsin då
en redan slimmad personalstyrka har minskats
ytterligare. Att bemanningen på nätterna är lägre än
minimigränsen är mer en
regel än ett undantag. Det
ligger också på undersköterskorna själva att ansvara
för att besparingarna görs.

För att undvika att omsorgstagarna blir drabbade
gör de sitt yttersta för att
räcka till, priset för det är
den egna hälsan. Sjuktalen
stiger, personalen är både
fysiskt och mentalt utmattade. Trots personalens
slit måste vi tyvärr säga att
många gamla inte får den
goda omvårdnad som både
deras anhöriga och personalen inom äldreomsorgen
hade önskat dem. Vi befarar också att Ale kommer
att stå sig slätt i konkurrensen om undersköterskorna,
en yrkesgrupp som hela

Sverige (och Norge) inom
kort kommer att skrika
efter.
Vi, medlemmar i
Kommunal Ale, upplever
dessutom att vi sedan ett
par år tillbaka har blivit
allt tystare på våra arbetsplatser. Det klimat som
råder gör att vi drar oss
för att rikta kritik mot våra
arbetsgivare. Vi har sett
att arbetskamrater som ifrågasatt och ställt krav, full
rimliga sådana, har blivit
motarbetade, omplacerade
eller rent av uppsagda av
personliga skäl. Intresset
för att samarbeta med facket är svalt och våra fackliga
ombud respekteras inte sina
roller.
Det här är inte något
som gäller en enskild
arbetsplats eller en viss
enhetschef, utan medlemmar från olika kommunala
verksamheter vittnar om
samma sak. Vi begär av
Ales kommuns politiker att
de ska ta sitt ansvar som
arbetsgivare och vända den
negativa utveckling som
bara rullar på. Kommunals
dörr står öppen för ett
konstruktivt samarbete.

Kommunal Ales skarapa insändare i förra veckans Alekuriren.
Sjuktalen stiger,
personalen är
både fysiskt och
mentalt utmattade. Trots personalens
slit måste vi tyvärr säga
att många gamla inte får
den goda omvårdnad
som både deras anhöriga och personalen inom
äldreomsorgen hade
önskat dem.

Kommunal Ales medlemmar
är utbredd.
– De har försökt föra fram
sin kritik till enhetschefer
och tjänstemän, men responsen har uteblivit. Istället har
de i media kunnat följa debatten om det nya kommunhuset. Självklart är det frustrerande för medlemmarna
att känna hur kärnverksamheten försöker överleva dagen med krympande resurser
samtidigt som kommunledningen pratar kommunhus,
menar Sladjana Gustafsson.
En av åtgärderna som
Kommunal Ale vidtar är
upprättandet av en skyddskommitté, där skyddsombuden tillsammans med
arbetsgivarrepresentanter
diskuterar arbetsmiljöfrågor.
Kommunal Ale vill också
bjuda in högsta ledningen till
ett öppet medlemsmöte.
– Behovet av dialog är
stort och det är bråttom.
Både långtidsfrånvaro och
de kortare sjukskrivningarna är högre i Ale än snittet
i Göteborgsregionen, avslutar Sladjana Gustafsson och
Christian Svensson, Kommunal Ale.
KOMMUNAL ALE

perra@alekuriren.se

I en skarp insändare i förra
veckans lokaltidning kritiserades arbetsgivaren Ale
kommun för ett kallt ledarskap och allt hårdare arbetsklimat. Bakgrunden är en
medlemsdiskussion som har
pågått inom fackförbundet
Kommunal Ale sedan i våras.
– Våra medlemmar känner sig inte sedda. De upplever inte att tjänstemännen
lyssnar på dem och det är
ett stort problem eftersom
situationen inom framför
allt äldrevården är mycket
bekymmersam. I september gick bemanningen på
våra äldreboenden ner till
tre personal under nattetid.
Det är en absolut miniminivå, men det håller inte i
längden. Vi har medlemmar
som gråter på jobbet, så kan
vi inte ha det 2015 i ett modernt samhälle, säger Sladjana Gustafsson.
Skälet till åtstramningnarna är att nämndens ekonomi. Prognosen pekar på ett

Barnboksförfattare som barn. Erika Johansson och Herman Sjöholm från Alvhem, båda blott 11 år
gamla, har redan medverkat till över 30 böcker.

K

Välkommen till livsstilsbutiken
på Ale Torg!

Tors 3/12 kl 19-21 modevisning och erbjudanden.
Alla är välkomna!
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Arbetsklimatet i Ale
kommun har hårdnat

INREDNING | KLÄDER | DELIKATESS
SMYCKEN | KAFFE & TE | CHOKLAD

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kommunal Ales styrelse

Kommunal Ale satte ned foten i förra veckan. Medlemmarna klagar
över en försämrad arbetsmiljö och nu kommer rekationerna.
Inga kommentarer från
Omsorgsnämnden

ALE. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande Monica Samuelsson (S) har tagit del
av Kommunals insändare.
Lokaltidningen gav henne också chansen att
bemöta veckans uttalanden.
– Jag har inga kommentarer i dagsläget, svarar
hon.

Het debatt om kameraövervakning

ALE. Oppositionens
motion om att identi-

kraterna, Folkpartiet och
Framtid i Ale föreslår i en
motion att i en utredning
identifiera platser som upplevs som otrygga.
– När det arbetet är gjort
kan en lösning vara att införa
kameraövervakning, motiverade Mikael Berglund idén.
Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn sågade
förslaget.
– Motionen känns trubbig
och fyller ingen funktion. Vi
har ett väl fungerande trygghetsarbete med bland annat
trygghetsvandringar. Dessutom kan inte kommunen

själv bestämma vilka platser
som ska kameraövervakas.
Det sköts av Länsstyrelsen.
Jan Skog (M) menade att
motionen är en del av det
förebyggande arbetet. Att
kameror avskräcker från nya
brott.
– Faktum kvarstår att
kommunen inte kan placera
kameror där vi vill. Det regleras av Länsstyrelsen, markerade Paula Örn.
Mikael Berglund hoppas
att kameraövervakning ska
öka den upplevda tryggheten, men Paula Örn är rädd
för motsatsen.

– Man kan snarare få
uppfattningen att Ale är en
väldigt otrygg plats. Det är
kommunen med fler väktare,
kameraövervakning och allt
ni vill införa. Vem vill flytta
till en kommun som skyltar
med otrygghet, sa hon.
– Alternativet är att sätta
huvudet i sanden och inte
agera. Det är samma sak som
i det drogförebyggande arbetet. Vi agerar om vi ser ett
problem, avslutade Mikael
Berglund.
Fullmäktige avslog motionen.

ra kommuner gör. Vi måste
kommunanställda.
– Vi har ett stort fokus på kunna utföra samma service
att Ale kommun ska vara en till samma kostnad som anbra och trygg arbetsgivare. dra kommuner gör, utan att
Satsningen på jämställda lö- arbetsmiljön försämras, sägerYGPaula
Örn.
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Dialogen
med cheferna ärTOMTE politisk debatt om. Enigheockså en viktig del och det ten är stor.
– Alla inser att uppdraget
som Kommunal nu påstår
är självklart allvarligt, men nämnden har ska gå att lösa
det gäller att hålla isär fakta med tilldelad ram. Det är anoch upplevelser. Det är inte passningen som tar lite tid.
rimligt att vi ska betala mer Alliansen föreslog till och
för till exempel hemtjänsten med en något mindre budi Ale än vad andra jämförba- get, avslutar Paula Örn.
Kritiken från fackförbundet Kommunal Ale har inte
undgått Monica Samuelsson, men hur politiken ser
på synpunkterna får ingen
veta.
– Vi har inlett en dialog

och jag vill inte störa det arbete som är påbörjat, hälsar
Monica Samuelsson.
Fortsättning lär följa.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

och införa kameraövervakning vållade debatt
mellan kommunalråden.
– Det handlar om att
ser och om nödvändigt
ansöka om kameraövervakning, sa Mikael
Berglund (M).
– Fel väg för vårt
trygghetsarbete, svarade Paula Örn (S).
Moderaterna, Kristdemo-

MÅNGA
VARIANTER
PANELGARDINER

TIMER

Restriktiv
Inom omsorgen har vikarietillsättningen sedan i höstas
varit restriktiv.
– Det betyder inte att vikarier inte sätts in, däremot
prövas varje enskilt fall. Vi
utvärderar om det är nödvändigt eller om det går att
lösa på annat sätt, säger Monica Samuelsson.
Socialdemokraterna menar att partiet fattat flera
beslut för att direkt påverka arbetssituationen för de
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Svepande kritik
– Det känns som en svepande kritik, men faktum är att
det kränker hela verksamheten om man uttrycker sig
på det sättet. Vi behöver mer
på fötterna och konkreta exempel där personal har blivit
felaktigt behandlade för att

kunna agera.
Dennis Ljunggren (S),
Utbildningsnämndens ordförande i Ale, som är fackligt
förtroendevald på halvtid,
är tveksam till det som förs
fram.
– Jag träffar varje vecka
mängder av personal och det
som Kommunal skriver om
känner jag absolut inte till.
Jag vet dessutom att vi inte
alls stoppar en vikarietillsättning. Problemet är att det är
svårt att hitta vikarier som
är kvalificerade. Att barnens
säkerhet skulle vara i fara är
också nonsens. Just av det
skälet att det ibland har saknats en vikarie har närvarande personal tagit beslut om
att inte gå på en skogsutflykt,
eftersom säkerheten har bedömts vara för dålig.

LINGA

Biståndsbedömning
– Vi ser att vår biståndsbedömning skiljer sig åt från
stora delar av landet. Vår generösare bedömning medför
att hemtjänsten behöver mer
personal och till detta har
det inte funnits pengar. Vården av våra vuxna missbrukare sticker också i höjden.
Detta tillsammans gör att
vi har ett underskott på 5,5
miljoner i år. Nu försöker vi
anpassa verksamheten, men
det kommer att ta tid. Det
blir svårt även 2016, kon-

staterar Monica Samuelsson
och tillägger:
– När omställningen är
fullt genomförd kommer det
att skapa utrymme för ett
positivt kvalitetsarbete i den
övriga omsorgen, men fram
till dess att vi är i balans måste alla hjälpa till.
Att spara in miljonerna
anser ingen är ett omöjligt
uppdrag. Genomlysningen
ger tydliga svar.
– Det kommer att krävas
många små justeringar i biståndsbedömningen.
Den
enskilde kommer inte att
märka särskilt mycket, men
totalt sett får det en stor ekonomisk effekt, menar Monica Samuelsson.
Att Kommunals medlemmar upplever ett hårdare
ledarskap vill Paula Örn ha
mer information om.

LED-S

I insändare och artiklar de
senaste veckorna har Kommunal Ale beskrivit en försämrad arbetsmiljö med
tuffare villkor och hårdare
ledarskap. Kritiken kommer
från medlemmar inom sektor omsorg.
– Det mest allvarligt i
det som framkommit är att
personal känner sig rädda

för att yttra sig. Det är helt
oacceptabelt och stämmer
absolut inte överens med vår
eller chefernas bild. Jag känner inte igen det här, utan
det måste handla om enstaka individer, säger Monica
Samuelsson (S), Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden.
Att arbetssituationen är
tuff är hon däremot mycket
medveten om. Skälen är ett
större
omställningsarbete
inom hemtjänsten och IFO
(vuxna missbrukare) som
dessvärre påverkar hela sektorn.

LED-LYKTA
MED TIMER

Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån– tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör 10 – 17, Sön 11 – 17 • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖN DAG KL 11.00–17.00

Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Mån – Fre 11– 14.30 • Lör – Sön 11– 15

Veckans lunchmeny hittar du
alltid på www.kladkallaren.se

