
alekuriren  |   nummer 25  |   vecka 26  |   20136

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Förkolan Paradiset i Bohus utökar 
sin verksamhet. I nya fräscha lokaler 

1 – 5 år.

Vill Du ha mer info, ring 031-983982. 

Välkomna!

Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014Nu bygger vi - inflyttning 2013/2014
Visning varje onsdag kl. 16-18 och söndag kl. 12-14

Vägbeskrivning: E45 norr, sväng av vid motet Surte Södra och följ skyltning.

För mer information tel. 031-724 80 00

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,  

hållbart och modernt boende.

Tvårumslägenhet 53m2
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ALE. Kostnaderna för 
vuxna missbrukare 
skenar i Ale.

Under många år har 
kommunen tvingats 
köpa dyra boendeplat-
ser i grannkommuner.

Nu har fullmäktige 
tagit beslut om att 
starta ett motivations-
boende på hemmaplan.

Ales boendekostnader för 
vuxna missbrukare är i jämfö-
relse med liknande kommu-
ner nästan tio gånger så höga. 
Det är främst de köpta boen-
deplatserna som är dyra och 
nu har Ale kommun bestämt 
sig för att sänka kostnadsbil-
den. Det ska ske genom ett 
så kallat motivationsboende 
någonstans på hemmaplan. 
Omsorgsförvaltningen utre-
der två alternativ, Ledet eller 
Skepplanda. Satsningen ska 
enligt kalkylen ge en bespa-
ring om 1,2 miljoner kronor.

– Det är ett boende med 
ett tiotal mindre lägenhe-
ter, där det finns stöttande 

personal. Det vänder sig till 
vuxna missbrukare som har 
en motivation om att bryta 
sitt missbruk och livsmönster. 
Idag köper vi platser för dessa 
i Göteborg och det kostar 
oss runt 1000 kr/dygn. Nu är 
underlaget så stort att vi anser 
att det finns underlag för Ale 
att starta upp ett eget boende, 
säger Omsorgs- och arbets-
marknadsnämndens ordfö-
rande Boel Holgersson (C) 
och tillägger:

– Det är alltså inte ett 
boende för tunga missbru-
kare, utan för de som bedöms 
ha en möjlighet att ta sig ur 
sitt missbruk.

Social struktur
Missbruksvården för vuxna 
generellt i Ale är också hög. 
I jämförelse med liknande 
kommuner talar vi om nästan 
tre gånger så mycket pengar 
årligen.

– Så har det varit över 
tid, även om det accelere-
rade 2009-2010. Det kan ha 
berott på stationshuset i Surte 
som revs och tvingade kom-
munen att erbjuda både vård 
och boende. Vi har en social 
struktur i Ale som gör att vi 
troligtvis aldrig kommer att 
hamna på riksgenomsnit-
tet, utan får nog räkna med 
att alltid ha en beredskap för 
denna verksamhet. Sedan 
gäller det självklart att, precis 
som vi gör nu med ett nytt 
motivationsboende, hitta de 
mest ekonomiskt fördelaktiga 
alternativen, säger Boel Hol-
gersson.

Oppositionen har i olika 
sammanhang påpekat vikten 
av att Ale ser över kostna-
derna på missbrukssidan.

– Det är inte rimligt att Ale 
betalar tio gånger så mycket 
som andra kommuner för 
boende för vuxna missbru-
kare. Vi vill markera tydligt 
för förvaltningen att detta 
måste ses över. Vi vill ge dem 
i uppdrag att se över hela 
boendesituationen för både 
barn och vuxna. Det är rim-
ligt att tro på en besparing i 
storleksordningen 12-13 mil-
joner genom att normalisera 
kostnadsbilden. Vet vi inte 
hur andra kommuner arbetar 
för att hålla nere kostnaderna 
så föreslår jag att vi gör stu-
diebesök. Det känns som om 
Alliansen har valt att sitta 
nöjd med, trots att siffrorna 
siffrorna sticker ut markant 
för Ale. Det borde istället 
vara en allvarlig signal till att 
vilja vidta kraftfulla åtgärder, 
särskilt när vi är överens om 
att försöka satsa mer pengar 
på skolan. Där ligger vi idag 
under riksgenomsnittet och 
ska vi ändra på det måste 
vi hitta pengar någonstans, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Inga miljoner att spara
Det är ett utspel som nämnd-
ordförande, Boel Holgersson 
(C), inte gillar.

– Det finns inga miljoner 
att spara. Tjänstemännen 
som kan det här har räknat 
fram att när det gäller ett 
eget motivationsboende kan 

vi spara upp till två miljoner. 
När det gäller våra institu-
tionsplacerade barn sticker vi 
inte ut extremt när det gäller 
kostnaden av varje placering. 
Det vi kan spara pengar på 
är i så fall att minska antalet 
omhändertaganden, men jag 
tycker inte att det låter som 
traditionell sossepolitik att 
inte ta hand om de barn som 
är i behov av hjälp. Det är en 
ren bluff att påstå att det idag 
går att göra besparingar på 
13 miljoner. Vi vi bör göra är 
att fortsätta med det förebyg-
gande arbetet i SSPF (skola, 
socialtjänst, polis och fritid) 
och fler sociala investeringar. 
Ale har en större utsatthet än 
många andra kommuner och 
vi får räkna med höga kostna-
der framgent, det tar tid innan 
våra åtgärder ger resultat. 
Oppositionen försöker bara 
vinna poäng. De visste dess-
utom mycket väl att vi redan 
hade tagit beslut om att starta 
ett motivationsboende, så det 
var ingen av deras idéer, kom-
menterar Boel Holgersson.

ALE. Problemet med 
tiggare har nått Ale.

Ale Torg har de se-
naste veckorna varit 
frekvent besökt av 
tiggare.

Polisen bekräftar 
att många hör av sig 
och är bekymrade.
Antalet tiggare i Göte-
borg har ökat och nu har 
de dessutom spridit sig till 
mindre orter. Nödinge och 
Ale Torg har blivit en plats 
som nu nästan dagligen, 
åtminstone när vädret till-
låter, har tiggare utanför 
butikerna.

– Själva handlingen är 
inget brott. Jag förstår att 
både handlare och männ-
iskor reagerar, men polisen 
kan inget göra så länge de 

inte hindrar någon eller 
uppför sig illa, säger Johan 
Anderland på polisen 
Nordost.

Diskussionen är för till-
fället ganska livlig, då tig-
garna har blivit så många 
att de också har blivit mer 
desperata. Det har fått 
många medborgare att rea-
gera och att känna sig obe-
kväma. För polisen är inte 
tiggare någon prioriterad 
fråga. Det finns inget som 
visar att tiggeriet är organi-
serat, utan det är Europas 
lägst stående medborgare 
som utför handlingen för 
att försörja sig. Idag finns 
flera hundra tiggare i och 
runt Göteborg.
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Problem med
tiggare på Ale Torg

– Ledet eller Skepplanda utreds
Beslut om boende för vuxna missbrukare
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Boel Holgersson (C), Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämndens ordförande.

Paula Örn (S), oppositions-
råd i Ale.


