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Jag har haft en del att 
göra med socialtjäns-
ten under de senast 

åren som samarbetspartner 
och anhörig och har några 
frågor till de ansvariga på 
Socialtjänstens förvaltning 
eller ansvariga för kvali-
tén i kommunstyrelsen i Ale 
kommun.

Hur kommer det sig att 
kompetenta personer säger 
upp sig på löpande band från 
socialtjänsten i Ale och har 
så gjort under flera års tid? 
Har ni i era avgångsinter-
vjuer fått indikationer på att 
något skulle vara fel i orga-
nisationen på resurser eller 
ledarskap som föranleder 
detta? Har kommunstyrel-
sen tagit del av denna kritik?

Hur säkerställer ni kvali-
tén i organisationen när era 
socialsekreterare vittnar om 
fullständig överbelastning i 
antalet ärenden per person 
och alldeles för lite tid till 
klientbesök, dokumentation 
och utredningar?

Varför rekryterar ni inte 
personal i god tid när ni vet 
att personal har sagt upp 
sig så att det blir en kompe-
tensöverlämning i pågående 
ärenden och inte att ärenden 
läggs på redan överbelastad 
personal vilket medför en 
sämre kvalité för personalen 
såväl klienterna?

Har ni gjort någon enkät 
till er personal som följer 
upp arbetsmiljö och triv-
sel på arbetsplatsen så att 
problemen kommer upp på 

bordet och kan åtgärdas eller 
är ansvariga chefer rädda för 
insyn?

Jag har även fått många 
signaler om att inte ledar-
skapet fungerar i organisa-
tionen och att inte persona-
len får den stöttningen dom 
skulle behöva med svar på 
sina frågor och en lyhördhet 
från ansvariga chefer. Beror 
det på brist på ledarkom-
petens eller är det också 
resursbrist?

Vill vi ha en sådan här 
socialtjänst när antalet ung-
domar och föräldrar som 
behöver hjälp bara ökar 
i Ale? De drogrelaterade 
problemen breder ut sig i 
skolorna i Ale och ungdo-
marna röker hasch och spice 
på rasterna, var och varan-
nan skolungdom har provat 
narkotika med skolk och 
relationsproblem och krimi-
nalitet som följd. 

Det finns hemsidor på 
internet där det går att 
beställa spice och leveransen 
sker hem i vita små oskyldiga 
kuvert utan avsändare. Leve-
ransen betalas med barnens 
Visakort eller banköver-
föringar på internet. Håll 
koll på deras konton, vart 
pengarna går och var upp-
märksam på dessa fysiska 
tecken på cannabis- och spi-
cemissbruk:
•  Till en början tydlig upp-

rymdhet med fnittringar 
• Stora utvidgade pupiller
•  Oförmåga att korsa 

ögonen

• Flammig hy
• Torrhosta
• Törst och sockersug
•  Skarp blick som sedan 

övergår i slö och trött blick
•  Röda ögonvitor, eftersom 

kärlen i ögats blodhinna 
vidgas

•  Högre puls och blodtryck 
• Illamående och yrsel
•  Förlängd reaktionsför-

måga och sämre förmåga 
att bedöma avstånd

• S ömnrubbningar, man 
sover tungt och mycket 
längre än normalt.
Slanguttryck för hasch: 

Braja, Brass, Feting, Ganja, 
Gräs,  Joint, Joppe, Knatch, 
Marijuana, Marre, Pot, 
Spliff, Weed, Zütt, Brunt, 
Holk, Blaze (vanligt i Ale 
Kommun). 

Det finns en organisation 
i Göteborg som heter FMN 
(Föräldraföreningen mot 
narkotika) dit ni kan ta era 
ungdomar för drogtest. Det 
kostar några hundralappar 
och kan förändra en persons 
liv och framtid. Tro inte att 
era barn inte tar droger, det 
är snart vanligare än cigaret-
ter och ni måste vakna nu, 
annars förlorar vi en hel 
generation. Behöver ni hjälp 
så kontakta kurator, soci-
altjänst med mera (om det 
finns några socialsekreterare 
kvar på barn och ungdom 
som har tid att hjälpa er).

Lena Pettersson

Hur står det egentligen till på socialtjänsten?

www.vgregion.se

Vårdcentralen Bohus
Patientinformation

Vårdcentralen Bohus stänger
På grund av för få antal listade måste vi tyvärr upphöra med verksamheten på  
Vårdcentralen Bohus den 31 december 2010. Det känns mycket tråkigt och vi är 
medvetna om att det kan medföra problem för dig som patient. Vi vill här informera 
dig om vad som kommer att hända och hur du kan gå tillväga. 

Vad händer nu?
Du får ett erbjudande i början januari 2011 från VG Primärvård i Västra Götalands- 
regionen att lista dig på den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress.  
Är du nöjd med det erbjudandet behöver du inte göra något.

Är du nöjd med oss hoppas vi att du stannar i Primärvården  
Södra Bohuslän...
Du är mycket välkommen att lista dig på någon av våra vårdcentraler nära dig.  
I Ale ligger Vårdcentralen Älvängen/Skepplanda och i Kungälv har vi vårdcentralerna  
Nordmanna och Solgärde.

... i så fall gör du så här:
Via vår webbplats – www.vgregion.se/pvsb – kan du skicka in en intresseanmälan så får du 
hem en listningsblankett. Har du e-legitimation kan du lista dig på www.1177.se/vgregion 
Du kan också ringa den aktuella vårdcentralen eller komma in till oss så hjälper vi dig.

Vårdcentralen Älvängen/Skepplanda, tfn: 0303-33 19 40 
Vårdcentralen Nordmanna, tfn: 0303-989 13 
Vårdcentralen Solgärde, tfn: 0303-989 30

Primärvården Södra Bohuslän  
Det självklara valet – nu och i framtiden.

Göteborgsvägen 219, Bohus
Vardagar 8-19, Lördag 10-16, Söndag 11-16

Epost: bohus.bohuscenter@docmorris.se Tel: 0303-40 45 00 Fax: 031-98 11 10

*Ta med denna annons till kassan. Gäller för ett köp per kund, ej på läkemedel eller redan rabatterade varor, t o m  28/12 2010.
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 Onsdagen den 15 december slår vi upp portarna till

ditt nya apotek i Bohus Centrum.

Välkommen in!

Apotekschef Monica Olsson med medarbetare

•  Korta väntetider - max 5 minuter!

•  Hämta och betala ditt recept 

i en och samma kassa

•  Läkemedelsrådgivning

• Söndagsöppet

• Högkostnadsskyddet gäller

• Extra stort hudvårdssortiment

• Rådgivning av vår hudterapeut

Bohus!

på valfri vara*
30%

Premiär!

Vi fi nns även här: Origohuset i Billdal, Lindens torg i Kungsbacka,  Kållered Köpstad.
Göteborg: Friggagatan 10, Kaserntorget 1, Länsmanstorget och Masthuggstorget 3. 

När vi läser förra veck-
ans Alekuriren blir 
det ännu tydligare att 

det är viktigt att lyssna innan 
man agerar. Hade skriben-
terna Jonny Sundling (V), 
Minna Ljungberg (MP) och 
Markus Larsson (MP) gjort 
det skulle de upptäckt att det 
inte saknas några pengar i 
vår budget. 
De allra 
flesta politi-
ker säger sig 
idag lyssna, 
det som skil-
jer oss åt är 
att vi har 21 
miljoner kvar 
att satsa på de 
bra idéerna.

Vi har i motsats till vad 
Minna och Markus skriver 
mycket stort förtroende för 
våra lärare och det är därför 
som vi vill lyssna på dem, vi 
vill också prata med föräldrar 
och elever. Att kasta pengar 
på verksamheten löser inte 
problemen som vissa tycks 
tro, problemen är mycket 
mer komplexa än så, därför 

krävs det tid och dialog för att 
lösa dem. Ni har haft tiden, 
närmare bestämt 16 år, men 
ni brydde er inte om att lyssna 
då och nu kritiserar ni oss 
för att vi vill lyssna innan vi 
agerar. Vi vill lösa problemen 
på riktigt, inte gömma dem i 
statistik och påstå att vi ”kraft-
samlar”. Vi har idéer, men 

vi har också 
förståelse för 
problematiken 
och tror inte 
att man löser 
den genom 
förhastade 
beslut. 

Den nu 
antagna verk-

samhetsplanen är ett tydligt 
steg i rätt riktning, vi vill ha 
Sveriges bästa skola, vi vill 
att alla barn skall kunna läsa 
när de lämnar skolår 3 och vi 
vill att alla ska vara behöriga 
till gymnasiet när de lämnar 
grundskolan. Detta är mycket 
tydligt, däremot så ”berättar” 
vi inte för vår  kompetenta 
personal hur de skall sköta 
sina jobb, självklart skall vi 

bidra med hjälpmedel på 
vägen, men dessa kommer 
i nämndplanen inte i kom-
munens övergripande styr-
dokument. Vi har haft nog av 
klåfingriga politiker som vill 
toppstyra i vår kommun, nu 
är det dags för rätt beslut på 
rätt nivå. Vi hade hoppats på 
ett positivt och konstruktivt 
samtal kring skolan, detta är 
ni tydligen inte intresserade 
av. Ställ oss gärna till svars för 
våra beslut och våra resultat, 
men låt oss först tillträda och 
genomföra våra idéer, för det 
är ju ännu ni som styr i våra 
verksamhetsnämnder. 

Vi tror att alla politiker 
oavsett parti och blocktillhö-
righet vill Ales bästa, det är i 
alla fall vår drivkraft.  Vi har 
olika vägar att nå till målet 
och vi lyssnar gärna på era 
förslag. Vi är övertygade om 
att vi gemensamt kan ta bättre 
beslut än vad vi kan göra var 
och en för sig.

Fredrik Johansson (M)
Mikael Berglund (M)

Moderaterna svarar förra veckans insändare:

"Det är dags att lyssna"

Vi hade hoppats på ett 
positivt och konstruktivt 

samtal kring skolan, 
detta är ni tydligen inte 

intresserade av.
Fredrik Johansson (M)

Mikael Berglund (M)

I söndagens V65-omgång på Jägersro 
blev det ingen utdelning på sex rätt. En 
kupong med 5 rätt var inlämnad hos 
Godislagret i Nol och gav hela 127 668 
kronor.  Kupongen innehöll fyra rader med 
fem rätt. Den högsta utdelningen i ATG:s 

historia är en vinst på 67 312 633 kronor, 
som delades ut 27 februari 2010  då V75 
kördes på Axevalla.

Omsättningen på söndagensV65-
omgång var 8 031 046 kronor och 108 837 
kronor delades ut i vinster till spelarna. 

Storvinst till Nol


