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ÄLVÄNGEN. Beslut har 
fattats om att säga 
upp hyresavtalet för 
Närhälsans lokaler i 
Skepplanda.

Arbetsgruppen för 
vårdcentralens över-
levnad kommer emel-
lertid att fortsätta sitt 
arbete.

– Vi fortsätter i nu-
varande konstellation 
och därefter som ett 
medborgarråd som ska 
utgöra en länk mellan 
Närhälsan och dess 
brukare, säger Gunilla 
Wallengren.

Arbetsgruppen för vård-
centralens överlevnad såg 
dagens ljus på hösten 2011 
då det florerade rykten om 
att Skepplanda vårdcentral 
skulle stängas. Ett välbe-
sökt stormöte arrangerades 
i Skepplanda bygdegård där 
regionstyrelsens ordförande 
Gert-Inge Andersson (S), 
primärvårdstyrelsens ordfö-
rande i södra Bohuslän Mats 

Frisell (S), dåvarande pri-
märvårdsdirektören Gunilla 
Gustafsson med flera ut-
gjorde en panel för debatten.

– Vi fick besökarnas för-
troende att fortsätta vårt ar-
bete och hålla en dialog med 
beslutsfattarna i regionen, 
berättar Gunilla Wallengren.

Det råder ingen tvekan 
om att arbetsgruppens sätt 
att engagera sig i frågan har 
haft betydelse, men eftersom 
det är antalet listade patien-
ter som helt hållet styr den 
ekonomiska tilldelningen 
för en vårdcentral var tjäns-
temännen till slut tvungna 
att säga upp hyresavtalet för 
Skepplandafilialen.

– Att ha verksamhet på 
två ställen betyder natur-
ligtvis dubbla kostnader när 
det gäller hyra och så vida-
re. Vad som känns bra är 
att vi kan erbjuda en helt ny 
vårdcentral på Handelsplats 
Älvängen, fräscha och ända-
målsenliga lokaler, säger av-
gående verksamhetschef Eva 
Herlenius.

– Arbetsgruppen har varit 

ett väldigt bra bollplank och 
kommit med input i många 
frågor som rör Närhälsan. 
Jag tycker det är bra att man 
har bestämt sig att fortsätta 
sitt arbete tillsammans med 
min efterträdare Catarina 
Svalbacke. Det var exem-
pelvis arbetsgruppens som 
drev fram beslutet om en 
busshållplats vid den nya 
handelsplatsen, säger Eva 
Herlenius.

I tisdags morse höll ar-
betsgruppen ett möte med 
verksamhetsledningen för 
Närhälsan och Gunilla Wal-
lengren var nöjd med sam-
manträdet.

– Det är jättetrist att hy-
resavtalet för Skepplanda är 
uppsagt, men samtidigt har 
primärvårdsdirektör Ma-
rie-Louise Gefvert uttalat 
att man har året på sig för 
att se om man helt ska dra 
sig tillbaka eller ha någon 
form av basverksamhet kvar 
i Skepplanda. Det finns så-
ledes en liten strimma hopp, 
avslutar Gunilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Elever som 
går en lärlingsutbild-
ning på gymnasiet kan 
från och med 2014 söka 
en extra ersättning på 
1000 kronor i månaden 
från CSN. 

Syftet är att öka 
attraktionskraften, men 
på Lärlingsgymnasiet 
i Älvängen har man 
redan rekordmånga 
förstaårselever.

Den 1 januari 2014 infördes 
lärlingsersättning, som är 
ett nytt stöd från Centrala 
studiestödsnämnden (CSN). 
Det extra bidraget på 1000 
kronor i månaden är möjligt 
att söka för elever som stu-
derar på en gymnasial lär-
lingsutbildning och är tänkt 
som ett bidrag till mat och 
resor i samband med utbild-
ning på en arbetsplats.

Beslutet som togs av re-
geringen i slutet av förra året 
grundar sig i en önskan om 
att öka attraktionskraften för 
lärlingsutbildningar. 

För att få ersättningen 
krävs att man har en utbild-
ningskontakt, det vill säga ett 
kontrakt mellan skolan, elev-
en och arbetsplatsen. 

Lärlingsgymnasiet i Äl-

vängen har sett en positiv ut-
veckling de senaste åren, till 
skillnad från Ale gymnasium 
som nu avvecklas på grund 
av bristande elevunderlag. 

– Just nu har vi rekord-
många 45 förstaårselever, 
vilket innebär en fördubb-
ling jämfört med för tre år 
sedan. Lärlingsutbildningar 
är i ropet just nu och en stor 
anledning till ökningen tror 
jag är en nära koppling mel-
lan skolan och arbetslivet. 
Det blir inget stort glapp 
efter studenten utan de allra 
flesta kan börja jobba direkt, 
säger rektor Malin Luuki-
nen. 

Forskningsprojekt
I vår deltar även Lärlings-
gymnasiet i Älvängen i ett 
forskningsprojekt. En fors-
kare från Göteborgs univer-
sitet kommer att följa skolan, 
både organisationen i stort 
och elever i syfte att stude-
ra vilka faktorer som ligger 
bakom framgångarna. 

– Det är jätteroligt att vår 
skola blev en av tre utvalda, 
säger kurator Carina Zito. 

Onsdagen den 29 janu-
ari gästar Lärlingsgymna-
siet Mötesplats ungdom i 
Nödinge för att berätta om 
skolan. 

Sista dagen att ansöka till 
gymnasiet är 1 februari. 

JOHANNA ROOS

Positiv utveckling. Rektorn Malin Luukinen och kuratorn Carina Zito gläds över de extra satsningarna på lärlingsutbildningar. Under våren 
ska dessutom Lärlingsgymnasiet i Älvängen delta i ett forskningsprojekt. 

Välkomnar extra satsningar
på lärlingsutbildningar
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Arbetsgruppen för vårdcentralens överlevnad i Skepplanda kommer att finnas kvar och träffade i 
förra veckan verksamhetsledningen för Närhälsan.

Länk mellan Närhälsan och brukarna

Är du företagare i Ale? Välkommen på

FRUKOSTMÖTE 
FÖR FÖRETAGARE
onsdag 5 feb kl 08-09 på Paradisgården vid Ale Arena.  
Nås från Jennylunds parkering med en promenad tvärs fotbollsplan. 

Hur ser utvecklingen ut inom bandyn i Ale kommun?
I slutet av 2013 tillträdde Jonny 
Samuelsson som ny huvudtränare 
för Surte BK. Det känns därför extra 
spännande att få lyssna till hans bild 
av framtiden och utvecklingen inom 
bandyn och vad det innebär i för Ale.

Vi bjuder på frukost

Programvärd: Handelsbanken
Anmälan sker till Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se, 0303-33 06 57

VÄLKOMNA!
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