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Efter sex år på Klippoteket 
Huvudsaken i Älvängen öppnar 
jag nu en klippstuga hemma i

Alafors.

Bokning sker via telefon.

Nytt telefonnummer 

0707-90 09 22

100:- rabatt
på valfri 

klippning/behandling
Erbjudandet gäller en gång 

t.o.m 2013-10-31.

Heléne Skånberg
Älebräckevägen 44, 449 50 Alafors

Tel 0707-90 09 22

Välkommen till
Helénes 

Klippstuga!

ALAFORS. Besvärliga 
kontrollanter eller upp-
skattade rådgivare?

Jobbet som miljö- 
och hälsoskyddsinspek-
tör har många sidor.

Ale kommun har en-
ligt den senaste under-
sökningen förbättrat 
sitt bemötande gent-
emot företagen avse-
värt, då främst inom 
miljöområdet. 

Alekuriren har träffat 
två inspektörer som 
trivs på jobbet.

Ena dagen en bensinstation, 
andra en grustäkt och tredje 
en frisörsalong. Däremellan 
mycket administration och 
läsning för att hålla sig à jour 
med lagstiftningar och rikt-
linjer. 

Så kan en vanlig arbets-
vecka se ut för Bodil Ljung-
kvist. Hon jobbar som miljö- 
och hälsoskyddsinspektör i 
Ale kommun, ett minst sagt 
komplext yrke. 

– Det kan dyka upp lite 
vad som helst under dagen så 
det är inte helt lätt att klä sig 
på morgonen. Nu i eftermid-
dag ska jag till exempel ut till 
ett asfaltsverk och då är det 
oömma skor som gäller. 

Karin Svenning jobbar 
även hon som inspektör, 
men på livsmedelssidan. 
Allt från restauranger, piz-
zerior och caféer till skolkök 
och matbutiker ska kon-
trolleras. Numera omfattas 
även idrottsföreningar och 
församlingshem av lagstift-
ningen.

– Ingen ska bli sjuk och 
ingen ska bli lurad. Det är 
själva syftet med mitt arbete. 

En lagändring 2006 inne-

bar att livsmedelsverksamhe-
ter inte längre behövde göra 
en ansökan till kommunen i 
förväg och därmed genomgå 
en granskning innan etable-
ring. Numera krävs endast en 
anmälan två veckor i förväg.
Syftet var att göra det enklare 
och snabbare för företagen, 
men det kan också innebära 
tråkigheter om man inte har 
koll på vad som gäller.

– Vi skulle i praktiken 
kunna tvinga någon att 
stänga igen tills bristerna 
har åtgärdats och det är inte 
så kul när man precis har 
öppnat, menar Karin. 

Därför rekommenderar 
hon att man alltid kontaktar 
kommunen med sina frågor.

– Vi har en rådgivande roll 
och det blir så mycket lättare 
om allt blir rätt från början.

De flesta livsmedelsin-
spektioner görs oanmält. Vid 
övriga inspektioner har man 
avtalat tid med verksamhets-
utövaren, men ibland kräver 

situationen att man kommer 
oanmäld.

– Får man in klagomål 
eller när man misstänker att 
något inte är okej, då kan vi 
åka ut oanmälda, säger Bodil.

Inspektörerna upplever 
mycket sällan företagsbesök 
som obehagliga, även om 
det såklart ibland kan uppstå 
oenigheter. 

– Vissa upplever kanske 
oss som polisiära och att vi 
inskränker på vad folk får och 
inte får göra. Men de allra 
flesta är vänligt inställda och 
tycker det är bra att verksam-
heterna kontrolleras, säger 
Bodil.

Kompetensutveckling
I Ale kommun finns tre 
livsmedelsinspektörer och 
sex övriga miljö- och hälso-
skyddsinspektörer. 

2011 påbörjades arbetet 
med att kompetenshöja per-
sonalen inom miljöområdet 
med fokus på kommunika-
tion och bemötande. Med 
enhetschefen Laila Ekman 
i spetsen deltog arbetslaget 
bland annat i en utbildning 
som går ut på att förbättra 
dialogen mellan inspektörer 
och verksamhetsutövare. 

– Vi lärde oss bland annat 
att lyssna noggrannare på 
företagarna, tydligare backa 
upp deras egna förslag till 
lösningar och ge en klarare 
summering efter avslutad 
inspektion, så att man är på 
samma plan, säger Karin.

Riktade insatser för att 
förbättra servicen till före-
tagen har gett resultat, men 
Karin menar att det finns fler 
aspekter att väga in som är av 
betydelse för hur företagarna 
upplever servicen.

– 2010 när resultatet var 
sämre startades det också 
många nya företag. Ju fler 
inspektioner man gör desto 
lättare blir det och desto 
färre saker har vi att anmärka 
på. Det är alltid svårare i 
början innan man riktigt fått 
ordning på sin verksamhet. 

Sveriges mest utförda 
AHA/PHA behandling!
Lyster, mindre rynkor och renare hud.
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– Jobbet som miljö- och hälsoskyddsinspektör 
inte alltid enkelt

En trixig uppgift

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ett gott bemötande. Bodil Ljungkvist och Karin Svenning 
jobbar som inspektörer på Ale kommuns miljöavdelning, ett 
arbete med många sidor.

ALE. Ungdomsarbets-
lösheten i Ale sjönk 
markant under som-
marmånaderna, men 
nu pekar siffran uppåt 
igen. 

Arbetslösheten gene-
rellt ligger still, precis 
som snittet för hela 
riket.

I juli månad noterade Ale 
en sänkning av ungdomsar-
betslösheten med hela 0,4 
procent. Endast fyra av Göte-
borgsregionens 13 kommu-
ner uppvisade ett lika positivt 
resultat. 

Nu har man dock återigen 
börjat se en uppgång, något 
som även gör sig gällande för 
riket i stort. 

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale ökade med 0,7 procenten-
heter mellan juli och augusti 
och ligger just nu på 16,7 pro-
cent. I Lilla Edet har siffran 
gått upp lika mycket och där 
hamnar man nu på 18,1 pro-
cent, alltså närmare en femte-
del av ungdomarna mellan 18 
och 24 år. Det kan jämföras 
med Kungälv på 9,2 procent, 
Lerum på 12,4, Alingsås på 
16,8 och Göteborg 16,2. 

När det gäller arbetslöshe-
ten räknat på alla åldersgrup-
per råder stiltje, såväl i Ale 
(6,4 procent) som i hela riket 
(8,5 procent). Lilla Edet har 
dock ökat 0,4 procentenheter 
mellan juli och augusti och 
ligger nu på 8,3 procent.

JOHANNA ROOS

Ungdomsarbetslösheten uppåt igen ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i augusti 2013 i % (juli månad 
inom parantes)
Kungälv: 9,2 (8,3) 
Lerum: 12,4 (11,6)
Ale: 16,7 (16,0)
Lilla Edet: 19,8 (18,1)
Alingsås: 16,8 (17,2)
Göteborg: 16,2 (15,9)
Hela riket: 17,6 (16,8)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
augusti 2013 i % (juli månad 
inom parantes)
Kungälv 4,1 (3,9) 
Lerum: 3,9 (4,0)
Ale: 6,4 (6,4)
Lilla Edet: 8,3 (7,9)
Alingsås: 7,4 (7,4)
Göteborg: 9,7 (9,6)
Hela riket: 8,5 (8,4)

Ordets makt i politiken

Öppet möte
Lördag 28 september kl 10

Nols Folkets Hus

Välkomna!

www.socialdemokraterna.se/ale

Hur har Moderaterna kunna etablera sig som det nya 
arbetarpartiet som står för full sysselsättning? Språkkonsulten och 

socialdemokraten Sara Gunnerud
debatterat frågan med Per Schlingman, berättar hur det har gått 

till och varför ord har makt över våra tankar.


