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Kvinnojouren i Kungälv anordnar 

STUDIECIRKEL 
UNDER HÖSTEN 2011 

Kursen kommer att hållas på måndagar 
mellan klockan 18.00 och 20.00.

Start måndag den 
29 augusti kl 18.00

Ämnen som kommer att tas upp och diskuteras 
är bl.a. normaliseringsprocessen, rättssystemet, 

olika sorters våld, barn som far illa m.m.

För mer information och anmälan kontakta 
kvinnojouren på telefon: 0303-249 250 eller 
via e-post kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen riktas 

till alla och är 

kostnadsfri!

ALLT SKA BORT!

70%
på allt

START TORSDAG
8 SEPTEMBER KL 11.00
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Hjärtligt välkomna! / Lena
Adress: Kapellvägen 9 (på höger sida bakom ÄIAB)

Öppet: Måndag - Fredag 11-18

Tel: 0303-74 96 34 | mail: lena@stewart.se

Endast kontantbetalning. Kan ej längre ta kortbetalning.
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Trött? 
Då kan Du behöva mera järn!
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Länsstyrelserna i 
landet har uppma-
nat kommunerna att 

uppmärksamma nya svens-
ka medborgare i kommu-
nerna.

Ale kommun har sedan 
2007 hälsat nya svenska 
medborgare i Ale kommun 
välkomna genom en sär-
skild ceremoni. 

Senast ceremonin 
genomfördes var vid kom-
munfullmäktiges sam-
manträde i december 2009 
vilket var mycket uppskat-
tat. Det har varit kommun-
fullmäktiges presidium som 
har ansvarat för genomför-
andet.

Efter valet 2010 ställde 
undertecknad, då ordfö-
rande i kommunfullmäk-
tige, frågan till blivande 
kommunstyrelseordföran-
den Mikael Berglund, 
om vi skulle genomföra en 
välkomstceremoni 2010 
liknande den 2009. Frågan 
ställdes med tanke på att 
det krävs förarbete och pla-
nering i god tid för genom-
förandet. På min fråga 

svarade Mikael Berglund 
att det inte skulle genom-
föras någon ceremoni i 
december utan det skulle 
ske sommaren 2011 under 
andra former än tidigare.

Att hälsa nya svenska 
medborgare välkomna ser 
jag som en del i det viktiga 
integrationsarbete som vi 
ska arbeta med. 

Kommunfullmäktige 
avslog, så sent som i april 
2010, en motion från 
Jan A Pressfeldt om att 
inte göra någon särskild 
ceremoni för nya svenska 
medborgare. Endast Alede-
mokraterna och Börje 
Olsson reserverade sig mot 
beslutet.

Jag kan konstatera att 
ingen ceremoni genom-
fördes 2010 och inte heller 
hittills i år. 

Min fråga är: Kommer 
Ale kommun att hälsa nya 
svenska medborgare väl-
komna, i år eller nästa år 
eller inte alls?

Inga-Lill Andersson (S)
Kommunfullmäktiges

 vice ordförande

Ska Ale kommun hälsa nya 
svenska medborgare välkomna?

Förslag från pensionärs-
organisationerna i Ale 
kommun: PRO, SPF 

och RPG gällande Skepplanda 
vårdcentrals förnyelse.

Övergripande målsättning: 
• Skepplanda vårdcentral 

ska möta invånarnas faktiska 
behov, oavsett finansiering, 
och alltid utgå från den 
enskilde patienten. (Tolkning 
av SIMBAs vision för 2011-
2014)

SIMBA= Samverkan I 
vården i Mellersta Bohuslän 
och Ale.

Hälso- och sjukvårdsnämnd 
4 har presenterat sin vision för 
2012:

Hälso- och sjukvårdsnämn-
dens uppgift är att främja 
hälsa och förebygga ohälsa 
samt erbjuda befolkningen/
medborgarna en god offentligt 
finansierad hälso- och sjukvård 
samt tandvård efter behov och 
på lika villkor.

Nämnden ska erbjuda en 
hälso- och sjukvård som är 
säker, trygg, patientfokuserad, 
kunskapsbaserad och ända-
målsenlig, jämlik, ges i rätt tid 
och är effektiv.

Sätt upp följande mål för 
den kommande verksamheten 
för Skepplanda vårdcentral:

Marknadsför Skepplanda 
vårdcentral som: 

• ”Dina behov - vårt enga-
gemang” (eller liknande).

• Erbjud alla patienter vård 
inom fastställda garantitider.

• Minst två läkare ska ha sin 
verksamhet på vårdcentralen.

• Personalen ska ha och 
möjlighet att genomföra en 
individuell plan för kompe-
tensutveckling.

• Skapa en lokal samråds-
grupp som stöd för verksam-
heten och att föreslå föränd-
ringar.

• Ta bort målsättningen: 
”Alla verksamheter ska uppnå 
minst riksgenomsnittet i natio-
nella jämförelser av vårdens 
kvalitet.” Satsa i stället på att 

bli bäst!
• Genomför en stimu-

lerande och väl motiverad 
personalpolitik som medför 
att patienterna kommer att 
uppleva det personliga bemö-
tandet som mycket positivt.

För 2010 minskade antalet 
besök i den offentliga primär-
vården i Ale med 21 %. Under 
samma tid ökade antalet besök 
i den privata primärvården 
med 25 %.

Man får söka efter orsa-
kerna till den förskjutningen 
till den privata sektorn. Det är 
säkert inte enbart tillgången 
till antal läkare som påverkat 
resultatet. En god tillgänglig-

het och ett trevligt bemötande 
i den privata vården ger goda 
omdömen. Mantrat ska vara: 
Patienten i centrum!

Inför ”Öppen mottagning 
på förmiddagar, gäller för 
patienter med akuta besvär. 
Inför en rutin att lämna ett 
omdöme i samband med 
besöket på vårdcentralen. 
De inlämnade omdömena 
utvärderas en gång per månad 
gemensamt med samrådsgrup-
pen.

Installera ett eget telefon-
nummer. Skapa en egen web-
sida (hemsida) för Skepplanda 
vårdcentral. Skaffa en egen 
e-postadress för Skepplanda 

vårdcentral. Inför möjligheten 
att även boka besökstider på 
webbsidan.

Ge möjlighet att boka 
besökstider under de närmaste 
fyra veckorna.

Samordna vissa adminis-
trativa funktioner med tand-
vården.

Tidbokning för tandvården 
kan även göras på webbsidan.

Genomför regelbundna 
lokala informationsträffar om 
bland annat demens, högt 
blodtryck, stroke, tia, läkeme-
del, folkhälsa etcetera.

SPF Alebygden
Hans Åström

Skepplanda vårdcentral ska möta invånarnas faktiska behov

S prioriterar ungdomsidrotten
Den syn på ung-

domsidrotten som 
den styrande ma-

joriteten nu ger uttryck för 
gör mig mycket funder-
sam. Vi i socialdemokrater-
na vill vara tydliga med att 
vi ser stödet till förenings-
livet och barnens idrottan-
de som väldigt viktigt. I det 
Ale vi vill bygga är det själv-
klart att våra barn och ung-
domar ska ha tillgång till ett 
brett utbud av fritidsaktivi-
teter. Dessa verksamheter är 
oerhört viktiga för barnens 

välbefinnande samtidigt som 
de utgör ett stöd för skolan 
genom att också bidra till 
barnens utveckling och för-
måga att till exempel arbeta 
i grupp. 

Vi ser nu tydliga tecken 
på en nedmontering av 
barnens tillgång till idrot-
tande. Det första kommer 
när alliansens främsta före-
trädare beskriver barns och 
ungdomars idrottande som 
”nöjeskontot”. Det är i mitt 
tycke både arrogant och fel-
aktigt att uttrycka sig på det 

viset om en så viktig del av 
de ungas uppväxtvillkor. Att 
ha möjlighet att utöva idrott 
är en viktig del att skapa 
sund och aktiv livsföring 
som och förebygger skador 
och sjukdomar, knappast 
något man kan avskriva som 
om det vore en fredagsöl på 
”nöjeskontot”. 

En ny policy etablerar 
moderatalliansen också i 
den skrivelse som de i kom-
munstyrelsen beslutat ska 
skickas till Ale-Surte BK. 
När klubben där önskar få 

en diskussion om de istider 
som använts för ungdomar 
och hur dessa ska betalas 
utifrån Ale kommuns regler 
om 0-taxa för ungdomar 
blir svaret; ”omfattningen 
på uthyrningen är också helt 
en fråga som ägs av bandy-
klubben (-), som själva valt 
att lägga så stor andel av 
istiderna på ungdomsverk-
samheten istället för intäkts-
bringande uthyrning”. 

I alliansens Ale ska alltså 
vuxna a-lagsspelare gå 
före barn och ungdomar. 
Vi i Socialdemokraterna 
kommer aldrig att ställa upp 
på en sådan prioritering. 
Man blir ju också rädd när 
man förstår att det är så 
alliansen har tänkt finan-
siera bygget av alla dessa 
konstgräsplaner, genom att 
intäktsbringande uthyrning 
ska gå före  ungdomsverk-
samheten. 

Vi vädjar till moderatal-
liansen att tänka om. Vi i 
S vill att barns- och ungas 
idrottsutövande ska vara 
prioriterat!

Paula Örn (S)
OppositionsrådVälkomna, Styrelsen

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Måndag 5/9 kl 19.00

Skepplanda Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 13/9 kl 19.00

Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen


