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För några år sedan 
påbörjade tjänstemän 
på Kungälvs sjukhus, 

Hälso- och sjukvårds-
nämndens kansli och Ale 
kommun en utredning i 
syfte att långsiktigt säker-
ställa och utveckla barn- och 
ungdomspsykiatrin runt 
Kungälvs sjukhus. Efter att 
ha prövat några alternativ 
så stannade tjänstemännen 

för att centralisera verksam-
heten till Kungälv, för att 
bättre kunna möta dagens 
och morgondagens behov. 

Det är politiken som fast-
ställer antalet utbudspunk-
ter, dvs vad som ska bedrivas 
var och politiken ställde sig 
bakom tjänstemannaförsla-
get att förändra utbudspunk-
ten. Detta innebar att BUP 
Älvängen i nuvarande form 

avvecklas per sista december 
2014, men flyttas till Kung-
älv för att bättre kunna svara 
upp emot dagens och mor-
gondagens krav. 

Under slutet av år 2013 
blev undertecknad kontaktad 
av personal som arbetar på 
BUP Älvängen samt läst in-
sändare i ämnet. Jag träffade 
personalen vid två tillfällen 
för att få deras syn på föränd-

ringen med mera. Dessutom 
träffades på mitt initiativ då-
varande nämndordförande, 
verksamhetschefen, sjukhu-
schefen, planeringsledare 
för en avstämning av ärendet 
om BUP nu och i framtiden. 
Tillsammans konstaterade 
vi att interninformationen i 
Ale kommun hade en del att 
förbättra, detta skulle verk-
samhetschefen Katarina 

Andersson göra. Hon skulle 
också påpeka för BUP-per-
sonalen att om något barn/
ungdom hade transportpro-
blem, så skulle personalen 
istället möta upp i bland an-
nat Ale. 

Barn- och ungdomspsyki-
atri är en viktig del för bar-
net, men egentligen handlar 
det om att hela familjen får 
det stöd och den hjälp som 

finns att tillgå dvs behovet 
styr åtgärd. 

Jarl Karlsson (S)
Ledamot i hälso- 

och sjukvårdsnämnden

Bättre och högre kvalitet i barn- och ungdomspsykiatrin
Svar på förra veckans insändare om BUP

Det är mycket 
upprörande att den 
nya majoriteten 

inte tycker kvalitén på våra 
äldreboenden borde komma 
i första rummet. 

Alliansen och FiA före-
slog på nämnden den 22 
januari att en lista, med vilka 
kvalitetskrav vi ställer på 
verksamheten, ska tas fram 
för det nya äldreboendet 
som planeras i Älvängen. Vi 
tycker att det är bättre att 
först bestämma exempelvis 
hur mycket personal vi be-
höver ha för att upprätthålla 
bra kvalitet, vilka hjälpmedel 

som är bäst och så vidare, 
istället för att bestämma 
verksamheten utifrån vad vi 
får för de knappa resurser vi 
har att avsätta idag. Vi vill 
helt enkelt att man börjar 
i rätt ände. Detta slogs 
dock ner av de rödgröna 
och Aledemokraterna utan 
någon som helst motivering 
om varför. 

Är inte våra äldres välfärd 
det viktigaste uppdraget 
vi har att värna? Tydligen 
tycker inte vår nya majoritet 
det. 

Under samma möte väljer 
de rödgröna och AD också 

att agera helt irrationellt 
gällande själva byggnationen 
av äldreboendet.

Under förra mandatperi-
oden beslutade vi blocköver-
skridande att sälja vårt 
husbestånd, med äldreboen-
den, till Rikshem. Detta har 
visat sig vara enbart positivt, 
då vi inte längre behöver 
bekymra oss om fastighets-
skötsel utan kan fokusera på 
att ge bra vård till våra äldre. 
På nämndmötet föreslog vi 
i alliansen och FiA därför av 
naturliga skäl att även det 
nya äldreboendet ska byggas 
och ägas av en privat aktör. 

Det finns heller inga inves-
teringspengar i budgeten för 
att bygga ett äldreboende i 
egen regi då vår nya majori-
tet i höstas delade vår upp-
fattning att byggnaden inte 
ska bekostas av kommunen. 
På nämndmötet röstar dock 
de rödgröna och AD emot 
det här förslaget. Det finns 
alltså inga investeringspeng-
ar för kommunen själv att 
bygga, och inget beslut på 
att någon annan ska bygga 
heller. Det här ansvarslösa 
agerandet leder inte till 
något annat än att äldrebo-
endet skjuts på framtiden 

ytterligare.
Vi vill också poängtera 

hur anmärkningsvärt det är 
att AD väljer att stödja de 
rödgrönas motstånd i de här 
frågorna, trots att de ivrigt 
förespråkat alliansens inrikt-
ning de senaste åren. Vad 
kan då denna tvärvändning 
bestå i? Hur som helst är 
AD alltid välkomna tillbaka 
till oss för att driva den rätta 
politiken för Ale. 

Då den nya majoriteten 
ter sig allt annat än 
handlingskraftig så lovar 
vi att fortsätta ta ansvar 
för Ale, och vara en stark 

opposition som driver på 
politiska idéer för ett bättre 
liv för våra äldre i Ale.

Isabell Korn (M)
Vice ordf. i nämnden

Inga-Lena Lindenau (FP)
Ledamot

Lars Kopp (M)
Ledamot

Ingrid Hellberg (KD)
Ledamot

Brita Karlsson (FiA)
Ersättare

Elin Löfgren (M)
Ersättare

Cassandra Furberg (M)
Ersättare

Vår nya majoritet i omsorgs- och arbetsmarknads- 
nämnden beter sig ologiskt och ansvarslöst
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Torsdag 5/2 kl 18.30
i Bohus servicehus

VÄLKOMNA!

FÖRENINGSBIDRAG!
Nu är det hög tid att skicka in årets första bidragsansökan till  
Vaknafonden. Alla ideella föreningar och organisationer kan söka 
om verksamhetsbidrag till nya aktiviteter för barn och unga.

Stödföreningen. Vi behöver er ansökan senast måndag 2 februari.

Du kan mejla den till thomas.berggren@ale.se eller skicka den till 
Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

Håller helt och hållet 
med Ingemarssons 
insändare i föregå-

ende nummer. Att lägga ner 
BUP i Älvängen för att se-
dan kräva att barn- och ung-
domar på egen hand skall ta 
sig till Rollsbo vittnar om 
ett bristande ansvarstagande 
för kommunens barn och 
ungdomar. Självklart borde 
man vänt på varenda sten 
för att kunna bibehålla verk-
samheten. BUP bör givetvis 
ej ses som en kostnad utan 
en investering i våra barns  
och ungdomars framtida liv, 
precis som det drogförebyg-
gande arbetet i VAKNA.

 Nedläggningen av 
BUP i Älvängen föregicks 
förmodligen inte av någon 

djupare konsekvensanalys. 
Ett mönster som känns igen 
från nedläggningen av bl a 
Himlaskolan. Bristfälliga 
utredningar, avsaknaden 
av konsekvensanalyser och 
obefintlig demokratisk 
dialog med berörda barn är 
utmärkande kännetecken. 
Något som för med sig stora 
kostnader och allvarliga 
konsekvenser för kommun-
invånarna i efterhand. I 
Nödinge skall man pumpa 
in miljoner i renovering 
av gymnasiet som visade 
sig mögelskadat då Himla-
skolans elever skulle flytta 
in. Helt plötsligt finns det 
pengar i överflöd! Dessa 
pengar skulle räcka till att 
driva både BUP och Himla-

skolan i många år.
 I spåren av dessa fadäser 

pågår bland folkvalda en 
infantil diskussion om att 
bygga ett nytt kommunhus 
i halvmiljardklassen. Någon 
vill ha det i Bohus, någon i 
Älvängen och någon i Nö-
dinge. Att ha det i Alafors 
går ju inte för ”det skulle ju 
vara för långt från pendeln i 
Nol”. Kanske ett kommun-
hus i Rollsbo skulle vara en 
idé? Skulle inte detta passa 
skulle en ombyggnad av det 
nedlagda gymnasiet mycket 
väl kunna bli en komplet-
terande pendang till det 
befintliga i Alafors.

Förälder i Nol

BUP eller nytt kommunhus i Rollsbo?

Utrota barncancer.
Din gåva gör skillnad.

lansforsakringar.se

Vi hjälper dig med  
din vardagsekonomi  
och dina försäkringar.  
Tryggt och nära.

Susanne Karlsson, privatrådgivare bank  0303-24 56 54
Karin Larsson, kundrådgivare bank och försäkring  0303-24 56 41


