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Kungörelse
Detaljplan för 

Surte syd, Surte nord, Bohus
Samhällsbyggnadsnämnden har den 21 

februari 2013 antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 21 mars 2013.

Älvängen syd, Älvängen centrum
Samhällsbyggnadsnämnden har den 21 

februari 2013 antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 21 mars 2013.

Bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m.fl. 
Kommunfullmäktige har den 27 maj 2013 

antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft 2013-07-04.

 

Bostäder inom Alvhem 1:29 m. fl.
Kommunfullmäktige har den 29 augusti 2011 

antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 5 april 2013.

Surte 1:239 m. fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 21 mars 

2013 antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 24 april 2013.

 

Den som vill ha ersättning för skador p g a 

detaljplanen måste väcka talan om det vid 

fastighetsdomstolen inom två år enligt 15:e 

kapitlet plan- och bygglagen. Tiden räknas 

från det datum planen vann laga kraft. Om 

skadan rimligen inte kunde förutses inom den 

tiden får talan väckas senare.

Kungörelse

Utställning av detaljplan för 

bostäder inom Nödinge 1:31, 

Ale kommun, Västra Götalands län

Ett förslag till detaljplan över rubricerat 

område har utarbetats och finns utställt från 

och med den 22 januari till och med den 

20 februari. Detaljplanen har tidigare varit 

föremål för samråd.

Planområdet är ca 4700 m2 stort och ligger 

centralt i Nödinge, i nära anslutning till ny 

pendelstation och service. Planförslaget 

syftar till att komplettera med fler bostäder 

inom det befintliga bostadsområdet Norra 

Klöverstigen. Planen möjliggör cirka 27 

bostäder i flerbostadshus. Området är tidigare 

detaljplanelagt.

Detaljplanen finns utställd för granskning 

under tiden 2014-01-22 till 2014-02-20
på följande platser:

 Kommunkontoret, Nödinge, Ale torg 7
  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 
Alafors  (expeditionstider mån - tors  

kl. 08.00-16.30, fre kl. 08.00-16.00).

  Kommunens hemsida, www.ale.se (Bygga, 

bo & miljö/Planer och byggprojekt). 

Upplysningar om planförslaget lämnas av 

plankonsult Erik Wikström 031-50 73 97  

erik.wikstrom@norconsult.com eller 

enhetschef plan Alvaro Florez 0303- 33 03 78  

alvaro.florez@ale.se 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 

Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 

449 80 Alafors eller sbn@ale.se, senast den  

20 februari 2014. Den som inte framfört 

skriftliga synpunkter senast under 

utställningstiden kan förlora rätten att senare 

överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Vill du och din familj 
göra skillnad?

Gryning Vård, Familjehem Göteborg, söker 
engagerade familjer som kan tänka sig uppdrag 
som jourhem.
Låter detta intressant? För mer information, hör 
gärna av dig till:
Helena Nyman    031-405 430 
Ulrika Bronsman    031-405 422 
Anette Blomqvist    031-405 449
eller via e-post:  
anette.blomqvist@gryning.se  
www.gryning.se/jourhem.asp

SSPF-arbetet ska utvärderas
NÖDINGE. Antalet barn- 
och ungdomsplaceringar 
minskar och SSPF-arbe-
tet ska utvärderas.

Revisorerna konstate-
rar att Omsorgs- och ar-
betsmarknadsnämnden 
fortsätter sin jakt på 
effektivitet och minska-
de kostnader.

Nämndens arbets-
utskott verkade vara 
överens om det mesta 
när de mötte pressen i 
torsdags.

Arbetsutskottet för Om-

sorgs- och arbetsmarknads-
nämndens arbetsutskott bju-
der in till pressinformation 
för att öka informationen till 
invånarna om vad som är på 
gång.

– Jag tog det här initiati-
vet för att öka det demokra-
tiska inflytandet. Att berätta 
för aleborna vilka beslut man 
redan har fattat känns inte 
rätt. Nu finns det en möj-
lighet för fler att uttrycka 
sin åsikt och kanske påverka 
innan beslutet är taget, säger 
nämndens ordförande, Boel 
Holgersson (C).

I torsdags kunde ar-
betsutskottet berätta om 
revisorernas gransknings-
rapport av Individ- och fa-
miljeomsorgen.

– I det stora hela är revi-
sorerna nöjda. De ser gärna 
att vi fortsätter hitta metoder 
för att följa upp åtgärdernas 
effekter och det är en process 
som hela tiden driver. Revi-
sorerna noterade också att vi 
tagit åt oss av tidigare kritik 
och att vi är inne i ett positivt 
utvecklingsarbete för att ef-
fektivisera verksamheten och 
minska kostnaderna, infor-
merar Boel Holgersson.

Arbetsutskottet fick också 
ta del av en sammanställning 
av Lex Sarah-ärenden för 
2013. Lex Sarah är brister i 
omsorgen som kommunen 
själv har upptäckt och an-
mält till socialstyrelsen.

14 ärenden
– Det var 14 ärenden under 
förra året. Vi kan konstatera 
att det nästan alltid handlar 
om brister i kommunikatio-
nen mellan till exempel två 
olika arbetslag, säger Ingela 
Nordhall (AD).

På dagordningen fanns 
också SSPF, samverkanspro-
jektet mellan skola, social-
tjänsten, polisen och fritid, 
som har varit permanent 
sedan 2011. Det är nu dags 
för en genomlysning och en 

rejäl utvärdering.
– Vi vet att det är fram-

gångsrikt, men jobbar vi på 
rätt sätt idag? Får individen 
rätt stöd och hur ser vår 
samverkan ut idag? Går det 
att utveckla ytterligare. Det 
är viktigt att vi inte bara kör 
på bara för att det fungerar, 
säger Lisbeth Tilly, sektor-
chef för omsorg, trygghet 
och arbete.

Nu ska nämnden ta ställ-
ning till hur och när en ut-
värdering ska genomföras.

– Vad vi vet idag är att po-
lisen talar sig varm för hur vi 
jobbar i Ale. Vi är något av 
en föregångskommun på det 

här området. SSPF-arbetet 
har gjort att vi  inte bara 
hittar fler individer som är i 
behov av stöd, utan vi hittar 
dem tidigare. Nu ser vi också 
att antalet barn- och ung-
domsplaceringar minskar. 
Vårt uppdrag har också varit 
att skapa bättre hemmap-
lanslösningar, inte minst av 
ekonomiska skäl. Det jobbar 
vi hårt med, säger Boel Hol-
gersson.

Personligt ombud
Arbetsutskottet fick också en 
redovisning av verksamheten 
personligt ombud som är ett 
stöd för personer med psy-
kisk funktionsnedsättning.

– Det är en positiv verk-
samhet som utgår från Kung-
älv. Det handlar om att få 
stöttning av någon som inte 
är kopplad till en myndig-

het. Det ska ge dem ett mer 
självständigt liv. Staten är 
medfinansiär och verksam-
heten med personlig ombud 
är inget som alla kommuner 
driver, men vi är glada att 
Ale gör det tillsammans med 
Kungälv och Stenungsund, 
berättar nämndens vice ord-
förande Eva Eriksson (S).

Lisbeth Tilly kunde av-
slutningsvis rapportera om 
att reaktionerna efter SVT:s 
Uppdrag granskning inte 
blivit som befarat.

– Det verkar som att vårt 
förebyggande informations-
arbete gav effekt. Oron 
uteblev. Diskussionen om 
digitala eller analoga larm 
kommer säkert att fortsätta. 
I Ale kan vi inte införa ett 
helt digitalt system så länge 
det saknas täckning på vissa 
delar i Ale.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden informerade

Boel Holgersson (C) har som nämndens ordförande tagit initiativ 
till pressträffar efter nämndens arbetsutskott för att ge fler möjlig-
het att få information i tid.

Eva Eriksson (S), vice ordföran-
de i Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden.


