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SKEPPLANDA. Det blir 
ingen mer sjukgymnas-
tik i Skepplanda vård-
central.

Den uppfattningen 
delar nu även de mest 
engagerade och förban-
nade ortsborna.

I tisdags fick ”pro-
teströrelsen” en fördju-
pad förklaring av Jan-
Åke Simonsson (S), 
ordförande i Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 4.

Sju skepplandabor träffade 
Jan-Åke Simonsson i Regio-
nens hus i Vänersborg. Syftet 
var att få en mer detaljerad 
bild av varför sjukgymnasti-
ken i Skepplanda lades ner i 
december.

– Vi har nu fått klart för 
oss hur allt hänger ihop och är 
självklart fortfarande mycket 
besvikna över beslutet, men 
det är lättare att förstå när 
bakgrunden förtydligats. 
Det som retar oss mest just 
nu är att våra folkvalda regi-
onpolitiker med förankring i 
Ale inte stod upp bättre. De 
försvarade inte sjukgymnasti-
ken i Skepplanda och de visste 
dessutom mer än de sa när det 
första stormötet arrangerades 
i november, hävdar Jan Svan-
ström.

På den punkten får han 
inget medhåll av regionpoli-

tiker Jim Aleberg (S).
– Innan mötet i Skepplan-

da hade jag aldrig hört talats 
om att sjukgymnastiken var 
hotad. Jag har inte suttit på 
mer information än den som 
jag har givit. Det här handlar 
om en rad olyckliga omstän-
digheter och det gick väldigt 
snabbt, men jag personligen 
har aldrig ägt frågan. Däre-
mot har jag försökt påverka 
andra, svarar Aleberg när lo-
kaltidningen ringer upp.

Det är regionens sparkrav 
som har medfört att Hälso- 
och sjukvårdsnämnd 4 mins-
kat sin beställning av vård, 
vilket i sin tur betydde att 
sjukgymnastiken i Skepplan-
da försvann. Nu hänvisas alla 
i behov av sjukgymnastik i Ale 
till Älvängen och Bohus, där 

Praktikertjänst på uppdrag 
av regionen driver sin verk-
samhet.

– Sammanfattningsvis kan 
sägas att Västra Götalandsre-
gionen knappast kan vara den 
mest kostnadseffektiva orga-
nisationen. Det är så många 
parallella nämnder och sty-
relser med tjänstemän och 
förtroendevalda högt som 
lågt att det inte är ett dugg 
förvånande att det saknas 
pengar till sjukgymnastik i 
Skepplanda, konstaterar Jan 
Svanström.

Sista kapitlet om sjuk-
gymnastiken i Skepplanda

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

lotteri där marknadsbesökar-
na kunde vinna diverse fina 
alster.

JONAS ANDERSSON Vackra porslinstomtar som tilldrog sig marknadsbesökarnas intresse. Ett drygt 30-tal hantverkare fanns representerade på Lödö-
sehus i söndags.

SKEPPLANDA. Hoppet 
är definitivt ute.

Sjukgymnastiken i 
Skepplanda upphör.

Stängningen sker 
redan på onsdag i nästa 
vecka.

Besvikelsen i Skepplanda är 
stor. Protesterna mot ned-
läggningen av sjukgymnas-
tiken hjälper inte. Beslutet i 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 
står fast, vilket innebär att bru-
karna får hitta någon annan-
stans att träna i fortsättningen.

– Västra Götalandsregio-
nen har tyvärr en sämre eko-
nomi för 2012 än tidigare. Det 
i sin tur ställer krav på priorite-
ringar, tuffa sådana, säger Jarl 
Karlsson (S), ledamot i Hälso- 
och sjukvårdsnämnd4, som är 

med och fattar beslut i ärendet 
idag (läs tisdag).

– Politiskt har vi priorite-
rat verksamhet för barn och 
ungdomar. En satsning görs 
gemensamt med Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 7 att inför 
nästa år utöka antalet mödra-
barnhälsovårdspsykologer i de 
båda nämndområdena, säger 
Karlsson.

Utbudspunkterna av sjuk-
gymnastik i Ale kommun 
minskar från tre till två. Kvar 
blir Bohus och Älvängen när 
enheten i Skepplanda försvin-
ner. 

– Jag kommer att på tisda-
gens nämndsammanträde yrka 
på en särskild uppföljning av 
sjukgymnastiken i Ale, så att 
vårdbehovet tillgodoses, säger 
Jarl Karlsson.

Det är en klen tröst för 

skepplandaborna, som upp-
rörs över beslutet.

– Det är inget annat än en 
tragedi för oss som nyttjar 
sjukgymnastiken i Skepplanda 
regelbundet. Det känns som 
att man successivt håller på att 
montera ner vårdcentralen, det 
blir en negativ spiral. Är ljusbe-
handlingen månne nästa pus-
selbit att plocka bort? Vi är 
oerhört besvikna på beslutsfat-
tarna, säger Bengt Hansson.

Träningslokalen i vårdcen-
tralens källare är flitigt använd. 
Ett 50-tal besök per vecka är 
inget ovanligt. Nu hänvisas 
brukarna till Älvängen alter-
nativt Bohus.

– För tio år sedan hade vi 
den bästa vårdcentralen i Väst-
sverige, sedan har det gått 
utför. Ale kommun växer och 
det finns storslagna planer 

om många nya bostäder i den 
norra delen. Samtidigt som 
man pratar om att bygga för 
framtiden så försämras servi-
cen. Det är en ekvation som 
inte går ihop, säger Bengt 
Hansson.

Nämndens argument att 
prioritera barnpsykiatrin 
köper man inte.

– Det ena får inte uteslu-
ta det andra. Det är ett sam-
hällsekonomiskt resursslöse-

ri att lägga ned sjukgymnasti-
ken i Skepplanda. Verksamhe-
ten används för rehabilitering, 
men även i förebyggande syfte. 
Många av besökarna är äldre 
som saknar färdtjänst. Hur lätt 
är det för dem att ta sig till Vi-
kadamm i Älvängen? Skepp-
landa ligger mitt i Ale och 
servar inte bara ortsborna här, 
hit kommer även invånare från 
Hålanda, Alvhem och Lödöse. 
Detta är ett hårt slag, säger Jan 

Svanström.
– Vi är oerhört besvikna 

över att det inte har förts någon 
som helst dialog med oss bru-
kare. Ett alternativ hade varit 
att ha lokalen och tränings-
maskinerna kvar och samti-
digt låta en sjukgymnast från 
Älvängen åka hit vid några till-
fällen. Han eller hon är ju för-
hoppningsvis frisk och mobil, 
avslutar Jan Svanström.

JONAS ANDERSSON

Hoppet är ute!
– Sjukgymnastiken i Skepplanda stänger

Snart är det färdigtränat på vårdcentralen i Skepplanda. Den 14 december stänger sjukgym-
nastiken och brukarna hänvisas istället till Älvängen och Bohus.

Faksimil Alekuriren vecka 49, 2011.

ALE. Ett nytt debite-
ringssytem för vatten-
räkningarna har skapat 
problem.

En del kunder har inte 
fått med sin senaste 
avläsning.

– Det är en inkör-
ningsperiod som har 
medfört en del bekym-
mer, men på sikt ska 
det bli bättre, säger 
Kerstin Svärd, ekono-
miassistent på Ales 
VA-enhet.

Vid årsskiftet bytte VA-
kontoret debiteringssystem 

och den senaste vattenräk-
ningen är den första som går 
via detta. Helt felfritt gick 
inte övergången. Uppmärk-
samma alebor kunde i vissa 
fall se att avläsningen som 
skickades in i september inte 
fanns med.

– Tyvärr har det skett 
en del olycksfall, i vissa fall 
på grund av den mänskliga 
faktorn ibland av tekniska 
orsaker. Vi beklagar detta 
och det här ser vi över nu. 
Det kommer att bli rätt nästa 
gång, säger Kerstin Svärd.

De alebor som bevisligen 
har fått en för hög vattenräk-

ning har fått hjälp med en ny.
– Självklart hjälper vi till 

där det har blivit ett större 
fel. Har vi tid justerar vi även 
de mindre felaktigheterna. 
Tyvärr får man räkna med 
att det är en viss inkörnings-
period när man byter ett 
så omfattande system. Vår 
bedömning är att med tiden 
vinner alla på det här. Det 
moderna systemet kommer 
att vara väldigt exakt, avslutar 
Kerstin Svärd.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Strul med VA-räkningar i Ale


