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Bjuder in till scoutstugan
tre söndagar i januari, med start i helgen,  

bjuder alingsås scoutkår in till fika på scout
stugan i Östbovik. Varför inte ta en promenad 
från stan, ta en fika och promenera hem igen?, 
föreslår scoutkåren.
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red@alingtid.se  0322-67 00 00

Alingsås Tidning    torsdag 11 januari 2018      3

 ”Vi är rigoröst noga med att följa den senaste forskningen kring 
återhämtningsförmåga och följer de senaste rekommendationerna från 
sveriges ledandes fysios kring återhämtningsträning för fotbollsspelare.”

Fotbollstränaren Peo Häggström, i sitt blogginlägg på AT-webben. 
gästbloggens årskavalkad fortsätter hela veckan.

underbart med stärkt djurskydd, som nu är på 
gång! Katter, sjölejon, elefanter och tävlings-
djur får nytt skydd. stor politisk framgång!

så skriver anna Hansson (MP) @annaHanssonMP på twitter

Kommuner som 
säljer vår säkerhet
Brofjorden i Lysekils kommun inhyser i dag Sveriges 

näst största hamn. Kommunen har dock öppnat för 
att det Hongkongbaserade företaget Sunbase Interna-
tional Holdings ska få göra om den till nordens största. 
Under januari ska en förstudie vara klar, men redan 
nu har lysekilsborna börjat protestera. Att en ny hamn 
skulle förstöra boendemiljön och Bohusläns känsliga 
natur är dock de minsta problemen.

Att kommunpolitiker lockas av erbjudanden om in-
vesteringar i infrastruktur och välfärdssektor är 

inte oväntat, men riskerna med att lägga sådana planer 
i händerna på Sunbase är stora. I december beskrev 
Fokus (21/12) företagsägaren Gunter Gao Jingdes star-
ka kopplingar till Kinas kommunistregim. Det är alltså 
sannolikt att en hamn som kontrolleras av Sunbase indi-
rekt kontrolleras av kinesiska staten. Ett sådant scena-
rio är inte bara ett hot mot närmiljön, utan mot svensk 
och internationell säkerhet.

Lysekil är heller inte först med att få erbjudanden 
från kinesiska företag. 2016 såldes en majoritets-

post i Greklands största hamn till kinesiska Cosco, 
vilket skapade upprördhet även där. Många menar att 
dessa köp långt utanför Kinas geografiska territori-
um är en strategi för att öka diktaturens makt i andra 
världsdelar. Och just hamnar ger tillträde till såväl 
marknad som säkerhetspolitiskt känsliga kustområden.

Planerna i Lysekil påminner dessutom om liknande 
företeelser i flera andra svenska städer. I Karls-

hamn har nu bygget av den ryska gasledningen Nord-
stream II påbörjats, tack vare att regeringen valde att 
låta det kommunala självstyret gå före rikets säkerhet. 
Samtidigt har Gävle hamn sålts under tveksamma om-
ständigheter till turkiska Yilport, som har flera kopp-
lingar till Ryssland.

Att kommuner är öppna för att samarbeta med 
utländska företag är inte fel i sig. I de här fallen 

handlar det dock inte om vilka länder som helst. Kina 
är en fullfjädrad kommunistdiktatur och Ryssland 
blir allt mer auktoritärt, även om det på pappret är en 
demokrati. Företag från de båda länderna är sällan 
utan inflytande från respektive regim, vilket borde få 
kommunpolitiker att tveka inför att påbörja planer på 
ett hamnbygge. Kommunerna är dock inte tillåtna utri-
kespolitiska opinionsyttringar, vilket det skulle kunna 
tolkas som att vägra att låta kinesiska och ryska företag 
ta över svensk infrastruktur. Ansvaret för detta vilar 
således på regeringen.

Med ett Europa som tycks ha glömt bort sitt ansvar 
är det extra viktigt för Sverige att inte ta onödiga 

säkerhetsrisker. Kommuner må känna sig överkörda av 
regeringen ibland, men det är ingen anledning att inte 
värna rikets säkerhet. Hamnen i Lysekil måste därför 
stoppas så snart som möjligt, för att inte bli ytterligare 
ett snedsteg likt Karlshamn och Gävle.

AGNES KARNATZ/SNB 

Kommunen i tvist med fem fria förskolor

Foto: arKiV
TOLKAR SKOLLAGEN OLIKA. alingsås kommun tvistar nu bland annat om kölistor med ett antal fristående försko
lor.

aLingsÅs: Skolin
spektionen respektive 
förvaltningsrätten kan 
komma att avgöra två 
tvister mellan Alingsås 
kommun och fem fri
stående förskolor. 
Det är bidrag och kö
listor som striderna 
handlar om.

I slutet av december be-
slutade Alingsås kommuns 
barn- och ungdomsnämnd om 
föreläggande vid vite att för-
skolorna Asken, Asplyckan,  
Barnens Hus, Kotten och 
Prästkragen ska inkomma 
med kölistor senast den 8 
januari i år.

Inga kölistor har inkommit 
och arbetsutskottet föreslog 
därför för nämnden att man 
ska ansöka om utdömande av 
vite hos förvaltningsrätten i 
Göteborg.

Ett beslut som dock dröjer 
i och med att branschorgani-
sationen FSO Fria Förskolor 
har inkommit med ett över-
klagande till kommunen.

Ärendet måste därmed 
beredas på nytt.

Enligt Cecilia Knutsson, 

chef för barn- och ungdoms-
kontoret, blir tillsynen lidan-
de om kommunen inte får 
tillgång till kölistorna.

– Varje fristående förskola 
ska vara öppen för alla barn 
som ska erbjudas plats på 
förskolan om inte kommu-
nen medger undantag med 
hänsyn till verksamhetens 
särskilda karaktär, säger 
hon, med hänvisning till skol-
lagen, och fortsätter:

– Urvalet ska göras på de 
grunder som kommunen god-
känner. Förskolorna har inte 
ansökt om några egna grun-
der och ska använda samma 
grunder som kommunen 
gör i barnomsorgsreglerna. 
Det är därför som man ska 
granska kölistorna, för att 
se att de använder rätt ur-
valsgrunder.

Mimmi von Troil, vd för 
FSO, är av en annan uppfatt-
ning.

– Kommunens tillsyns-
ansvar omfattar inte kö-
listor då barnen inte finns 
i verksamheten. Dessutom 
ska man komma ihåg att en 
kölista innehåller personupp-
gifter, och det är inte helt gi-
vet att vårdnadshavare god-
känner att man lämnar det 

vidare till kommunen.
FSO framhåller att det en-

dast är själva placeringsbe-
slutet som kan omfattas av 
kommunens tillsynsansvar.

– Vi har en tydlig rekom-
mendation  till våra medlem-
mar att om man gör avsteg 
från turordningsprincipen 
ska det dokumenteras så att 
det kan redovisas för kommu-
nen, säger Mimmi von Troil.

Men det räcker inte, anser 
Cecilia Knutsson.

– Det kan mycket väl vara 
så att allt är rätt, men det 
behöver finnas transparens 
som visar det. Vi har ett antal 
förskolor som har lämnat in 
kölistor, där detta inte är en 
fråga. Så det är inte så att 
ingen lämnar in listor, säger 
hon.

Kommunen och FSO Fria 
Förskolor är dock överens 
om att det är bra att saken 
prövas i domstol.

– Rättsläget behöver klar-
göras, säger Cecilia Knuts-
son.

Anmält till JO
Den andra tvisten rör det 

årliga bidraget till de fristå-
ende förskolorna i Alingsås. 
FSO Fria Förskolor har an-

mält kommunen till Skolin-
spektionen för att kommu-
nen, enligt dem, inte i rätt 
tid beslutar om de årliga 
bidragen till de fristående 
förskolorna i kommunen.

Enligt skolförordningen 
ska beslutet för påföljande 
år fattas senast den 31 de-
cember, men inte en enda 
gång under de sex senaste 
åren har Alingsås kommun 
följt lagen, skriver FSO i ett 
pressmeddelande.

FSO har tidigare anmält 
saken till Justitieombuds-
mannen, JO, som svarar 
att bidraget till enskilda 
huvudmän för bland annat 
förskolor ska fastställas per 
kalenderår.

Det ska, skriver JO, grun-
das på hemkommunens 
budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före 
kalenderårets början.

Alingsås kommunfullmäk-
tige tar beslut om ramar för 
nämnderna i november eller 
december.

Eftersom ärendet behö-
ver beredas i presidium, 
arbetsutskott och nämnd så 
har nämnden beslutat om en 
tillfällig peng, där förskolor-
na har fått besked om den 

lägsta ersättningen som man 
kan få, och upplyst förskolor-
na om att bidraget fastställs 
i februari. Detta kan sedan 
retroaktivt räknas upp.

– Det är inte så att nämn-
den har underlåtit att tala om 
något. Och enligt skollagen 
så kan nämnden förändra 
pengen under året, man kan 
höja men aldrig sänka den, 
säger Cecilia Knutsson.

FSO framhåller att detta 
gör att förskolorna inte kan 
planera eller genomföra sin 
verksamhet och att det på sikt 
hotar deras existens.

– Det håller jag inte med 
om. I och med att man får 
besked om interimistisk peng 
som man är garanterad, säger 
Knutsson.

”Skyttegravssituation”
Mimmi von Troil, vd för 

FSO, sammanfattar de två 
tvisterna på följande sätt:

– Jag tycker att det är lite  
intressant att kommunen 
under sex år inte förmår att 
följa skollagen och dessutom 
kräver att våra medlemmar 

ska följa vad man inom kom-
munen har beslutat om inom 
ram för skollagen utan att ha 
stöd för det. Det har blivit 
någon form av skyttegravs-

situation som inte gynnar 
någon. Vi vill ha dialog med 
kommunen.

Cecilia Knutsson, chef 
för barn- och ungdomsför-

valtningen igen:
– Självfallet vill vi inte ha 

en skyttegravssituation. Vi 
vill ha dialog, men vi har olika 
uppfattning om lagstiftning-

en och behöver ta det vidare 
för att få veta vem av oss som 
har rätt.

TOTTE VESTERLUND 
0322-67 00 62

Man greps  
för bilstöld

aLingsÅs: Vid tiotiden på 
onsdagsmorgonen stoppa
des en man i en stulen bil 
på väg 180 i riktning mot 
Borås. Bilen hade tidigare 
på morgonen stulits vid järn
vägsstationen i alingsås. den 
misstänkte gärningsmannen 
greps av polis.

Rökutveckling 
i trappphus

aLingsÅs: strax efter 
klockan fyra på onsdags
eftermiddagen kom larm om 
misstänkt brand i ett hyres
hus på Mångatan. På plats 
visade det sig inte handla 
om någon brand utan om 
rök utveckling från en tvätt
maskin i husets källare.

Bilist misstänkt 
för rattfylleri

aLingsÅs: Vid 13.30 tiden 
på onsdagen stoppades 
en bilist för kontroll på 
Citrongatan. Föraren visade 
tecken på att vara drogpå
verkad och har rapporterats 
för rattfylleri.

Facket bekräftar: ABC -
medarbetare uppsagda
aLingsÅs: De två med
arbetarna vid Alingsås 
Business Center som 
varit avstängda har nu 
sagts upp. 
Det bekräftar facket 
Vision för AT. 
Förbundet yrkar på 
ett allmänt och ekono
miskt skadestånd till 
medlemmarna.

I samband med att revi-
sionsföretaget EY:s, Ernst  
& Young, granskning av 

Alingsås Business Center, 
ABC, presenterades i no-
vember inleddes arbetet med 
att säga upp kommunens 
näringslivschefen Magnus 
Thordmark, och ytterligare 
två medarbetare vid ABC 
stängdes av.

”Båda tyvärr uppsagda”
Dessa har nu sagts upp, 

enligt uppgift från fackför-
bundet Visions ordförande 
och huvudskyddsombud i 
Alingsås Kristina Timdahl.

– Båda är tyvärr uppsagda. 
Vision har i dag (läs: onsdag) 
skickat en ogiltighetsinvänd-

ning till kommunen gällande 
uppsägningarna, både via 
mejl och brevledes, vilket 
innebär att vi ogiltighets-
förklarar uppsägningarna. 
Och i samband med detta 
yrkar Vision på ett allmänt 
och ekonomiskt skadestånd 
till våra medlemmar, säger 
hon till AT.

Hur vanligt är det att en 
kommun hanterar avstäng-
ningar och varsel eller upp-
sägningar på det här sättet?

– Jag har själv aldrig varit 
med om detta under mina år 
som facklig i Alingsås kom-
mun, så jag kan inte uttala 

mig om detta, säger Kristina 
Timdahl.

AT kunde nyligen berätta 
om att fackförbundet Sveri-
ges ingenjörer tagit strid för 
sin medlem Magnus Thord-
mark.

AT har försökt att nå 
kommundirektör Susanne 
Wirdemo och Malin Helltén, 
kommunikations- och mark-
nadsföringschef på kommu-
nen, utan att lyckas.

TOTTE VESTERLUND 
0322-67 00 62 

totte.vesterlund@alingtid.se

2019 fyller Alingsås 400 år. Det ska vi fira tillsammans. 
För att det ska vara möjligt har det skapats en jubileums-
pott som man som förening, privatperson, företag 
eller studieförbund ska kunna söka pengar ur 
för att kunna realisera sitt jubileumsprojekt. 
Ambitionen är att projektet ska äga rum 
den 21 varje månad, med start den 21 
september 2018, exakt ett år innan 
födelsedagen. 
Läs mer på alingsas.se eller kontakta 
Birgitta Westergren Lenken, projektledare, 
tel: 0322-61 63 64 

Kom, samtala, drick en kopp kaffe och titta på vår lilla 
utställning från Alingsås museum med fotografier från 

Alingsås under flera decennier. 24 fotografier med start 
1919 från 300 – årsjubileet!

För att ansökan ska vara 
aktuell ska projektet utgå från 
minst ett av följande kriterier:

• Projektet ska vara nyskapande och 
utvecklande (inte tänkt för redan befintliga program).
• Projektet ska utveckla samarbeten med minst två 
aktörer i samspel.
• Projektet ska vara tillgängligt för alla.
• Projektet ska bidra till att minst en av våra målgrupper; 
barn och ungdom, nya svenska medborgare och personer 
med funktionsvariationer, finns delaktiga i projektet. 

Nolhaga Slott:
11 januari kl 11-17
15 januari kl 15-18

Sollebrunns servicekontor:
25 januari kl 17-20

SÖK PENGAR FÖR 
JUBILEUMSPROJEKT 

Välkommen på 

Dialogdagar!


