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ALE. Genom att stänga 
sjukgymnastiken i 
Skepplanda sparar pri-
märvården 425 000 
kronor, pengar som 
gjort det möjligt att 
utöka resurserna för 
barnhälsovårdspsyko-
loger.

Den 15 januari återan-
ställs en mödrabarnhäl-
sovårdspsykolog i Ale, 
en tjänst som man tidi-
gare har varit tvungen 
att dra in.
En mödrabarnhälsovårdspsy-
kolog jobbar med föräldrastöd 
till barnfamiljer under tiden 
som man är inskriven på 

mödra- och barnavårdcen-
tralen, vilket brukar vara när 
barnen är mellan 0-6 år.

– Man kan behöva stöd i sitt 
föräldraskap och kanske inte 
mår så bra psykiskt. I tjänsten 
ingår också att utreda barns ut-
veckling i de fall man misstän-
ker att allt inte står rätt till. Man 
arbetar även med konsultation 
och fortbildning för persona-
len på MVC och BVC, förkla-
rar Helen Edfalk, enhetschef 
för psykologenheten för möd-
rabarnhälsovård. 

Hon menar att man länge 
haft för lite resurser och i au-
gusti i år tvingades man att dra 
in den enda tjänst som fanns i 
Ale. Aleborna har därför varit 

tvungna att åka ända till Möln-
dal för att få träffa en mödra-
barnhälsovårdspsykolog. De 
utökade ekonomiska resurser-
na gör det nu möjligt att återan-
ställa en person som kommer 
att vara stationerad i Kungälv, 
med möjlighet att vid behov 
även kunna ta emot patien-
ter på vårdcentralerna i Ale.  
Tjänsten tillträds den 15 ja-
nuari.

– Behovet är stort och 
mellan 2009 och 2010 ökade 
efterfrågan. Eftersom vi nu 
fått mer resurser till hela en-
heten kommer tillgängligheten 
till psykolog att bli bättre jäm-
fört med förra året, säger Helen 
Edfalk.   JOHANNA ROOS

Mer resurser till barnhälsovårdspsykologer
– I januari återanställs en indragen tjänst

Skicka in enkäten i ett kuvert till:
Ale kommun, Kommunledningskontoret

Svarspost: Kundnummer 410 012 600

449 20 Alafors

Hur tycker du att Ale ska se ut? I januari samlas förtroendevalda och ledande 

tjänstemän i Ale kommun för att prata om hur Ale ska uppfattas år 2025. 

Vill du vara med och påverka dem?

Vi genomför en enkät på www.ale.se, där du kan ge våra beslutsfattare viktig 

information och berätta vad du tycker är viktigt. Föredrar du att lämna dina 

åsikter utan dator kan du fylla i enkäten nedan, klipp ut och sänd den i ett kuvert 

till Ale kommun som naturligtvis står för portot. Vi lottar ut 40 trisslotter till dem 

som anger sitt telefonnummer. Naturligtvis kan du vara anonym om du vill.

Vi behöver ditt svar senast 4 januari 2012.

Tyck till om 
Ales framtid!

 www.ale.se

4.  Vilka områden anser du är
särskilt viktiga att prioritera i 
Ales framtidsarbete? *
Ange fyra svarsalternativ

� Barnomsorg

� Förskola

� Grundskola

� Ale gymnasium

� Musikskolan

� Komvux

� Äldreomsorg

� Hemtjänst

� Infrastruktur, vägar

� Kollektivtrafik

� Näringsliv

� Föreningsliv

� Idrottsanläggningar

� Fritidsgårdar

� Simhall

� Turism

� Bibliotek

� Kulturarrangemang

� Folkhälsan

� Information

� Miljöfrågor

� Demokrati och inflytande

� Nya mötesplatser

� Bostäder

1. Kön?*
� Man � Kvinna

2. Hur gammal är du?*
� 0-17 år

� 18-24 år

� 25-34 år

� 35-44 år

� 45-54 år

� 55-64 år

� 65-74 år

� 75 år eller äldre

3. Var bor du?*
� Surte

� Bohus

� Nödinge

� Nol

� Alafors

� Älvängen

� Skepplanda

� Alvhem

� Hålanda

� Starrkärr eller Kilanda

� Annan ort

5.   Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till 
Ale kommun?* 

 1 = Nej, absolut inte.   10 = Ja, absolut  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6.  Är det något särskilt område som du tycker Ale ska prioritera 
i framtiden?

7.  Beskriv Ale med tre ord:

8.   Ange ditt telefonnummer och delta i utlottningen av 40 
trisslotter (frivilligt).

Vi lottar ut 

40 trisslotter 
till dem som 

anger sitt telefon-

nummer.

God Jul
&

Grönt Nytt År
önskar
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Vi har öppet som vanligt alla dagar utom 

Annandag jul (stängt)

Torsdag den 5 januari (öppet till kl 12) 

Trettondagen (stängt)

Vi önskar alla Alebor

God Jul &
Gott Nytt År

www.alebyggen.se


