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När jag för några 
veckor sedan satt 
och läste Aleku-

riren och fick under, Det 
händer i Ale kommun, syn 
på en liten notis om att 
fota ditt Ale, fångade det 
genast mitt intresse. 

Jag som amatörfotograf 
älskar att fota naturen när 
tillfälle ges. Blev dock helt 
bestört över tävlingsreg-
lerna och reagerade precis 
som Urban Andersson. 
När inte ens jag som ama-
törfotograf känner att jag 
vill delta i tävlingen, måste 
detta ses som ett totalt 
misslyckande. För det är 
amatörfotografen som mål-
grupp kommunen riktar sig 
till, enligt Karin Dickens. 
För när jag som fotograf 
inte ens får erkännandet 
i form av mitt namn, i 
samband med att bilden 
publiceras, då känner jag 
att man sjunkit rätt lågt. 

Jag förstår mycket väl att 
kommunens tanke är god, 

men det blir ändå så fel. 
Detta sätt att använda med-
borgarna för en billig peng 
i syfte till bra marknadsfö-
ring, liknar tyvärr alla dessa 
sloganstävlingar man sett 
från både företag och kom-
muner genom åren. Vad är 
det sedan vinnaren vinner, 
jo typ en espressomaskin 
för några tusenlappar. Men 
den riktigt stora vinnaren 
blir företaget eller kommu-
nen. Ett snabbt och billigt 
sätt att marknadsföra sig 
eller kanske ett smart sätt? 

Om detta sätt är rätt 
eller fel, är upp till var 
och en att bedöma. Själv 
kommer jag aldrig att bidra 
med mina härliga fotogra-
fier med himlens skådespel 
över Bohus Fästning, från 
min balkong, i en tävling 
där inte mitt namn får 
synas tillsammans med min 
bild.

Kommuninvånare och blivande 
informatör i en grannkommun

Inlägg i debatten 
”Fota ditt Ale”

Kommunens politiker 
har tidigare sagt sig 
vilja stärka medbor-

garinflytandet i frågor som 
gäller samhällsutvecklingen i 
stort och smått. Det kan man 
göra på många olika sätt, till 
exempel genom informa-
tion på förekommande orts-
utvecklingsmöten, belysande 
presentationer i media, ut-
ställningar och informations-
blad till hushållen.

Det arbete, som förtjänst-
fullt utfördes av stadsarki-
tekten och ledde fram till 
centrumplanen för Älvängen, 
gav medborgarna en hygglig 
inblick i problemställning-
arna och möjligheter att 
tycka till. Något motsva-
rande förfaringssätt när det 
gäller de omfattande etable-
ringarna på Svenstorp, Stora 
Viken och Skanska-tomten 
har uteblivit, trots att dessa 
med all sannolikhet leder 
till stora förändringar av 
vårt samhälle. Till exempel 
påverkan på den etablerade 
handeln, infrastrukturen och 
bostäder. Därmed inte sagt 
att man skall säga nej till allt 
detta, men proportionerna är 

för många samhällsinvånare 
oroande och väl värda att 
debatteras.

Därför hade det varit 
välgörande om kommunen 
ställt upp och visat vilka 
konsekvensanalyser man 
gjort och vilket grepp man 
har om situationen, när man 
nu till stor del lämnat ut till 
exploateringsbolag att sköta 
utformningen.

Först genom Alekurirens 
artikel fick man den infor-
mation kommunen kunde 
ha bestått med i ett tidigare 
skede, då ställningstagan-
dena inte varit så definitiva 
som nu. Medborgardialogen 
uteblev på detta sätt.

Jag efterlyser en mycket 
bredare information än 
”innehållet i det optionsavtal 
godkänt av kommunfull-
mäktige”, som Jarl Karlsson 
hänvisar i sitt bemötande av 
kritiken. Informationen till 
den vanlige medborgaren 
om Svenstorp med mera 
har verkligen varit skral och 
viljan till debatt obefintlig. 
Uppenbarligen är det svårt 
att erkänna detta.

Carl-Axel Jansson

Svar till Jarl Karlsson om 
bristande information

Det är inte tillåtet i 
kommunfullmäkti-
ge eller andra öppna 

sammanträden att diskutera 
enskilda ärenden på grund av 
sekretess. Jag har därför valt 
att besvara dina frågor enligt 
nedan:

1. Anser du att det soci-
ala skyddsnätet fungerar i 
Ale idag?

I det stora hela fungerar 
det sociala skyddsnätet i 
Ale mycket bra. Genom att 
förutsättningar och villkor 
förändras måste vi hela tiden 
fortsätta att utveckla och 
förbättra det. Exempel på 
pågående utvecklingsarbete 
är samarbetet mellan skola 
och socialtjänst samt soci-
altjänsten och Barn- och 
ungdomspsykiatrin där man 
har en dialog om kompetens- 
och ansvarsområde och var 
man möts med gemensamt 
ansvar.

Socialtjänsten arbetar mot 
mer förebyggande insatser 
för att förhindra att sociala 
problem uppkommer och 
för en tidig upptäckt så 
hjälp- och stödinsatser kan 
erbjudas tidigt i form av 
bistånds- eller servicein-
satser. Exempel på detta är 

uppsökande fältverksamhet, 
barngruppsverksamhet, 
stödsamtal till föräldrar och 
regelbunden samverkan med 
andra insatser.

Det är också viktigt att 
ha med i tankarna att social-
tjänstlagen bygger på frivil-
lighet in i det längsta innan 
någon tvångslag är lämplig. 
Socialtjänstlagen är dock inte 
helt kravlös eller villkorslös 
för den enskilde. I lägen där 
den enskilde inte samarbetar 
eller medverkar till nödvän-
dig lagstadgad utredning 
finns det en gråzon där 
socialtjänsten har svårt att 
agera innan tvångsmedel är 
tillämpliga.

2. Hur  anser du att 
samarbetet mellan skola 
och socialtjänst fungerar? 
Och vilka möjligheter ser 
du att förbättra samarbetet 
för att sådana här händel-
ser inte skall inträffa?

Det finns ett idag 
pågående och upparbetat 
samverkan mellan skola 
– socialtjänst – polis – fritid, 
SSPF, som har kommit en 
bra bit på väg. I den samver-
kanskonstellationen är det 
viktigt att respektive ansvar 
och mandat förtydligas så att 

förväntningarna på varandras 
handlingsutrymme hamnar 
rätt.

Det kommer alltid att 
uppstå områden och situa-
tioner där vi kan förbättra 
samverkan och samarbetet 
mellan skola och socialtjänst. 
Därför är det viktigt att fort-
sätta utveckla arbetet inom 
SSPF. Återkoppling till oss 
politiker sker i Rådet för 
trygghet och hälsa.

För en tid sedan deltog 
representanter från grund-
skolan, gymnasiet, soci-
altjänsten och BUP samt 
politiker i en konferens 
”Framgångsrika stödinsatser 
för utsatta barn”. Gruppen 
har träffats för att följa upp 
vad vi fick ta del av på konfe-
rensen samt börja titta på hur 
vi ytterligare kan säkerställa 
en framgångsrik samverkan 
utifrån de erfarenheter vi 
delgavs på konferensen. 
Kommunen har idag ett 
uppföljningsansvar för de 
ungdomar som slutat grund-
skolan och inte har börjat 
på gymnasiet. Den upp-
följningen kan säkert också 
utvecklas och förbättras.

3. Om uppgifterna 
är riktiga, hur ser du på 

kommunens ansvar enligt 
socialtjänstlagen? Och 
hur kommer man att ta 
tag i ärendet för att hjälpa 
familjen?

Som jag tidigare nämnt 
kan jag inte diskutera 
enskilda ärenden. Förvalt-
ningen har gjort en anmälan 
till Länsstyrelsen som är 
socialtjänstens tillsynsmyn-
dighet.

4. Om uppgifterna är 
riktiga hur kommer du då 
att agera för att det inte 
ska hända igen?

Genom att vidta de even-
tuellla åtgärder som Läns-
styrelsen kommer fram till 
i sin tillsyn. Socialtjänsten 
eftersträvar hela tiden att 
utveckla sina arbetsmetoder 
och samverkan med andra 
aktörer för att så långt som 
det är möj-
ligt undvika 
att någon 
hamnar 
mellan två 
ansvarsom-
råden.

Eva Eriksson
ordförande 

Vård och omsorgsnämnden

"Det sociala skyddsnätet 
fungerar mycket bra"

Svar på interpellation:

Sällan har ett möte i 
kommunfullmäktige 
haft så många pauser 

som den 16/6 då detaljplan 
9 (DP9) i Älvängen var på 
agendan.

Anledningen till alla pauser 
var ett försök från majorite-
tens sida att förhindra minori-
tetens återremiss med ett tyd-
ligt uppdrag om vilka åtgärder 
som behöver förändras innan 
DP9 kan antagas.

Trots att fru ordförande 
tvingades att läsa upp lagtex-
ten inför fullmäktige 2 gånger 
fattade majoriteten ingen för-
ståelse för vad fru ordförande 

läste upp. Återremiss är ett 
demokratiskt verktyg som 
minoriteten (dvs ledamöter 
som inte samtycker till för-
slaget) har för att komplettera 
uppgifter som saknas eller inte 
har utretts i tillräcklig omfatt-
ning. Istället entrar grupple-
daren för socialdemokraterna 
talarstolen och hävdar att 
nästan hälften av fullmäktiges 
ledamöter agerar på ett otill-
börligt sätt och obstruerar 
fullmäktiges beslut (lägger 
hinder på osaklig grund) och 
lägger därför ett eget förslag 
på återremiss men med ett 
helt annat uppdrag än vad 

minoriteten vill ha svar på.
Gruppledarens agerande 

är direkt odemokratiskt och 
oetiskt i en fullmäktigeför-
samling. Situationen blev 
dock ohållbar för gruppleda-
ren som tvingades att ta till-
baka sitt förslag och demokra-
tin fick därmed segra.

Kommunfu l lmäk t ige s 
uppdrag från återremissen är 
därmed solklar. Antalet par-
keringsplatser inom DP9 ska 
uppfylla den parkeringsnorm 
som tidigare fastställts inom 
Ale kommun.

Robert Hurtig
Aledemokraterna

Kostymen brast - demokratiska spelregler segrade

Med anledning av 
Rose-Marie Fihns 
insändare i Alekuri-

ren nr 23 ”Nej till höjda mat-
avgifter inom äldreomsor-
gen!” vill vi lämna följande 
förtydliganden.

Som underlag för den 
föreslagna taxehöjningen 
har en utredning gjorts där 
vi tittat på hur avgiften för 
mat ser ut i andra kommuner 
i Göteborgsregionen. Vi 
tittade även på självkost-
nadspriset för maten och 
hur konsumentprisindex har 
ändrats sedan avgiften höjdes 
senast. Den föreslagna tax-
ehöjningen är tänkt att täcka 
våra självkostnadspriser för 
att tillverka maten.

När det gäller kvalitén på 
maten till de äldre så pågår 
det och har de senaste åren 
pågått ett antal projekt inom 

äldreomsorgen i Ale. Vi har 
sedan två år tillbaka en pro-
jektanställd dietist inom äld-
reomsorgen. Dietisten arbe-
tar kontinuerligt tillsammans 
med personal inom hemtjänst 
och på särskilda boenden 
för att säkerställa kvalité, 
näringsinnehåll, med mera. 
Bland annat har en kartlägg-
ning gjorts vad gäller natt-
fastan på våra äldreboenden 
den har lett till att personalen 
idag erbjuder tätare måltider 
för att minska nattfastan. Vi 
har kartlagt hur måltiderna 
fördelas över dygnet i syfte 
att få en jämnare fördelning 
över dygnet. Projekt har 
också gjorts där vi tittat över 
måltidsmiljön för att på så 
sätt stimulera till en god och 
bra miljö då de äldre äter.

När Ale Matservice tog 
över ansvaret för maten inom 

äldreomsorgen togs en dietist 
in som näringsberäknade 
måltiderna. Detta gör att Ale 
Matservice idag kan erbjuda 
två mål lagad mat som är 
näringsberikad. Det finns 
även möjlighet att få extra 
näringsberikad mat samt spe-
cialkost på grund av allergier, 
lättugad mat eller andra spe-
cialbehov.

Arbetet med att förbättra 
maten  och matmiljön pågår 
ständigt både inom vård- och 
omsorgsförvaltningen och 
Ale Matservice och kommer 
att pågå så länge mat severas 
i kommunens regi. Detta för 
att Ale kommuns invånare ska 
få bästa tänkbara service.

Eva Eriksson ordf Vård- och 
omsorgsförvaltningen

Lisbeth Tilly förvaltningschef 
Vård- och omsorgsförvaltningen

Nils Birgander förvaltnings-
chef Tekniska förvaltningen med 

ansvar för Ale Matservice

Replik till Rose-Marie Fihn

Ändrade ÖPPETTIDER
Apoteket Alen  &  Apoteket Skeppet

30 juni – 23 augusti

Måndag – fredag 10.00-18.00
Lördag 10.00-13.00

Glad sommar önskar personalen
Tfn 0771-450 450 Läkemedelsfrågor och övriga
frågor, dygnet runt. Se även www.apoteket.se


