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ALE. Den senaste 
tidens rapportering 
om bristen på vård-
platser inom barn- och 
ungdomspsykiatrin 
har väckt oro, men i 
Ale upplever man inte 
samma problem som i 
Göteborg.

– Tack och lov ser det 
fortfarande bra ut här, 
säger Håkan Liljeland, 
enhetschef för BUP i 
Ale.

Eftersom BUP i Ale lyder 
under Kungälvs sjukhus har 
man inte samma ekonomi 
som i Göteborg, varpå man 
inte heller känner av nedskär-
ningarna. BUP i Ale har ett 
tiotal slutenvårdsplatser i Vä-
nersborg, något som upplevs 
som tillräckligt. 

– Jag förstår inte hur det 
har kunnat bli så här i Göte-
borg, det är jättekonstigt. Än 
så länge är läget bra i Ale, men 
det kan såklart ändras så man 
vågar knappt säga det högt, 

menar Håkan Liljeland. 
Han vittnar också om att 

BUP i Ale aldrig fått något 
sparbeting och att man under 
de senaste fem åren varit helt 
skadelösa. 

Å andra sidan har man inte 
heller upplevt någon markant 
ökning av patienter, vilket kan 
tänkas komma längre fram i 
takt med den ökade inflytt-
ningen till kommunen, men 
det är inget man vill speku-
lera i ännu.

Enligt vårdgarantin, som 
förstärktes för två år sedan, 
ska man inte behöva vänta 
längre än en månad på första 
besöket och två på uppfölj-
ning och behandling, något 
som BUP i Ale klarar att 
hålla.

– Hälso- och sjukvårds-
nämnd 4, som vi lyder under, 
är oerhört stränga sedan 5-6 
år tillbaka och jag tycker att 
det fungerar bra. Vi har inte 
heller många akutpatienter 
som kommer och sätter sig 
utan de flesta får vi på remiss. 

Håkan Liljeland betonar 
också att antalet barn och 
ungdomar som kommer till 
BUP varierar under året. Ök-
ningar brukar man kunna se 
bland annat i februari och en 
bit in på sommaren.

ALAFORS. Carita Sand-
ros har kommit upp sig.

Den första februari 
flyttade hon en våning 
upp i kommunhuset och 
tog på sig chefskosty-
men.

– Den största 
omställningen blir att 
gå från djupdykningar i 
olika projekt till en mer 
överblickande position, 
säger samhällsbygg-
nads nya ledare.

Tidpunkten för att gå över 
från infrastrukturchef till chef 
för hela sektorn kunde knap-
past blivit bättre. 

Utbyggnaden av E45 är i 
hamn om mindre än ett år och 
den resan har Carita Sandros 
varit med på så gott som hela 
vägen. 

När man nu står inför en 
omfattande tillväxt runt om i 
hela kommunen tar hon över 
som ledare för sektor sam-
hällsbyggnad med ryggsäck-
en full av erfarenheter. 

– Ett mål är att arbeta ut-
ifrån en helhetssyn och tätt 
ihop med de andra sekto-
rerna. Samhällsbygge hand-
lar om att bygga ett samhäl-
le och det är många bitar att 
ta hänsyn till. Vi ska även bli 
bättre på att nå ut med infor-

mation, genom exempelvis 
lokaltidningen och ortsut-
vecklingsmöten. Det är vik-
tigt att tala om för invånar-
na hur vi jobbar och vad som 
görs.

Några fler direkta mål har 
hon inte hunnit formulera 
ännu, vilket inte är konstigt 
med tanke på att det fort-
farande står en ouppackad 
flyttlåda bredvid hennes nya 
skrivbord på våning tre. 

– Man har lite att fundera 
på och just nu håller jag på att 
avsluta och påbörja samtidigt.

Trygg i chefsrollen
Carita Sandros kommer ur-
sprungligen från Trollhäl-
lan och är nu bosatt med sin 
familj i Nödinge. Sedan tio 
år tillbaka jobbar hon på Ale 
kommun och innan hon gick 
över till infrastrukturchef 
har hon jobbat som både bi-
trädande gatuchef och utred-
ningsingenjör. Hon känner 
sig trygg i sin nya roll, dels 
genom tidigare erfarenheter 
dels tack vare en bra samman-
hållning bland kollegorna.

– Känner man sig trygg 
med personerna man har runt 
omkring sig så blir man också 
trygg i rollen som chef och jag 
har jättebra arbetskamrater.

Hon är inte ensam om att 
vara ny på chefspositionen. I 

Ale kommun finns för tillfäl-
let flera nya verksamhetsche-
fer som tillsammans ska för-
söka hitta ett bra arbetssätt.

– Det finns både för- och 
nackdelar med att många 
av oss är nya. Många frågor 
hade nog löst sig per automa-
tik med mer erfarenhet, men 
samtidigt är det bra med en 
nystart och nytänk. 

Nya ansvarsområden
Den största förändringen i 
hennes arbetsuppgifter blir 
att lämna djupdykningarna i 
olika projekt för en mer sam-
ordnande roll. 

– Jag kommer att få jobba 
med att inte gå ner i detal-
jer och det kommer nog vara 
svårt att släppa taget i början. 
Nu får jag ett mer övergri-
pande ansvar och kommer 
även att arbeta med områden 
som är helt nya för mig, som 
miljö och fastighet. 

Med flera nya bostads-
områden i startgroparna, 
som Green Village i Surte 
och Kronogården i Älväng-
en samt ännu fler på plane-
ringsstadiet, kommer sam-
hällsbyggnads nya chef att ha 
händerna fulla. 

När Carita Sandros fick 
frågan om att ta över stafett-
pinnen var det inte mycket att 
tveka på.

– Jag har kunskap inom 
området och tycker att det är 
intressanta och viktiga frågor 
att jobba med.

Redan hemma i chefskostymenRedan hemma i chefskostymen
– Carita Sandros ny chef för samhällsbyggnad

PÅ CARITAS NYA KONTOR

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nya utmaningar. Den första februari tog Carita Sandros över som ny tillförordnad chef på 
sektor samhällsbyggnad.

CARITA SANDROS
Ålder: 43
Bor: Nödinge
Gör: Tillförordnad chef för sektor 
samhällsbyggnad i Ale kommun
Utbildning: Civilingenjör på Chal-
mers
Familj: Gift med Dan, barnen Emil 16, 
Ronja 12 och Linus 11 och hunden 
Intressen: Familj, vänner, träning
Äter helst: Grillat och sallader

Lyssnar på: Nytt och fräscht
Senast lästa bok: Änglamakerskan 
av Camilla Läckberg
Gör helst på semestern: Åker på 
husvagnssemester i Sverige med 
familjen
Bäst med Ale: ”Människorna! Vi 
trivs här mycket på grund av alla 
trevliga personer vi mött.”
Saknar i Ale: Lite fler butiker.

FAKTA: BUP I ALE
•  Barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) vänder sig till barn och 
ungdomar i åldrarna 0-18 år.

• Mottagningen finns i Älvängen.
•  BUP i Ale lyder under psykia-

triska kliniken på Kungälvs sjuk-
hus, som även innefattar Ste-
nungsund och Tjörns kommuner. 

•  Ungefär hälften av remisserna 
kommer från föräldrar och hälf-
ten från elevhälsan. 

•  Har ett tiotal inläggningsplatser i 
Vänersborg. 

Källa: Håkan Liljeland, 
enhetschef BUP i Ale

BUP i Ale klarar sig bra
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HYR EN PERUK

Välkommen in 
så berättar vi mer.

till fest eller bara för en annorlunda upplevelse.
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