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Det är naturligtvis 
mycket positivt att 
kommunledningen 

verkar för att placera ett 
motivationsboende inom 
den egna kommunen. Att 
ge kommunmedborgare 
i målgruppen möjlighet 
till normalisering av sina 
livsvillkor på hemmaplan är 
en bra målsättning. Att det 
dessutom kostar oss skatte-
betalare mindre jämfört med 

när tjänsten köps externt gör 
naturligtvis det hela ännu 
bättre.

Vad som är mindre bra är 
hur planeringen och beslutet 
i frågan om lokaliseringen 
av detta motivationsboende 
verkar ha gått till. Av vad 
som framgår på kommunens 
egen hemsida och av arti-
keln i Alekuriren (nr 02 v 4) 
så kan man inte någonstans 
läsa hur målgruppen har 

kommit till tals i frågan. Jag 
vill veta hur målgruppen har 
fått komma till tals? Jag vill 
också veta på vilka grunder 
de två andra alternativen till 
lokalisering som arbetades 
fram under 2013 var sämre 
än detta alternativ?

Eftersom Ale kommun 
inte redovisar på vilket sätt 
målgruppen har fått komma 
till tals så blir jag misstänk-
sam och tänker att de kanske 

inte har fått komma till 
tals särskilt väl. Hur tänker 
jag då? Jo, jag har svårt att 
tro att denna lokalisering 
verkligen skulle vara den 
bästa platsen i hela Ale 
kommun för den aktuella 
målgruppen. Jag försöker 
tänka mig in i målgruppens 
behov. Vill dessa individer 
bo ca 1,3 km från närmaste 
centrum? Vill de bo så långt 
från närmaste matvarubu-

tik och restaurang? Vill de 
dessutom bo så ensligt, med 
skogen invid knuten? Vill 
de ha en promenad från 
affären på ca 1,3 km och där 
det dessutom skiljer ca 85 
höjdmeter? (Det är många 
långa och branta backar det, 
kan jag upplysa den som inte 
är bekant med närområdet.) 
Visst, det finns en busshålls-
plats några hundra meter 
från platsen, men bussen går 

ju inte dygnet runt och inte 
heller i alla väglag. 

Ale kommun har i andra 
sammanhang uttalat att det 
är Nödinge och Älvängen 
som man satsar på som cen-
tralorter. Vore det då inte 
rimligt att också placera den 
här typen av verksamheter i 
någon av centralorterna?

Pernilla Johnsson 

Att Ales barn och ung-
domar nu måste åka 
till BUP i Kungälv 

istället för att kunna ha 
tillgång till det i hemkom-
munen som tidigare, är ett 
svek mot alla barnen och 
deras familjer som lider av 
psykisk ohälsa.

För att ta sig till BUP i 
Rollsbo från Ale, kan det 
innebära en tågresa, byte 
till buss och ytterligare en 
bussresa på över en timmes 
resväg enkel väg. Ur ett 
barns perspektiv som redan 

känner sig ängslig, rädd och 
utsatt och kanske dessutom 
har en diagnos som autism, 
depression och ångest kan 
resan bli en skräckupple-
velse. Har man tur och har 
föräldrar som har en bil och 
kan köra kan det underlätta 
men det kan ändå bli en resa 
på mellan 4-6 mil tur och 
retur. Barn och unga med 
psykisk ohälsa kämpar varje 
dag för att klara sin vardag 
och skolgång, det kommer 
att innebära att man missar 
allt mer av sin studietid när 

den lilla energi man har kvar 
kanske nu bara räcker till att 
ta sig fram och tillbaka till 
BUP, vilket i sin tur kommer 
att leda till att man känner 
sig ännu mera utanför.

Att det kommer att bli 
bättre kvalité inom barn 
och ungdomspsykiatrin när 
Ale mottagningen flyttar 
till Kungälv kan vara ett ar-
gument men det vet vi inte 
idag? Det vi vet är att Ales 
innevånare får betala priset 
av denna eventuella höjda 
kvalité och Kungälvsborna 

får det på köpet.
Det är begripligt att 

tjänstemän inom landstinget 
föreslår en sammanslagning 
av två BUP-enheter för 
att höja kvalitén, vi har väl 
aldrig hört att en förändring 
som politiken genomfört 
på uppdrag av tjänstemän 
skulle försämra kvalitén? 
Däremot är det ett svek 
när detta beslut så uppen-
bart drabbar en redan svag 
och stigmatiserad grupp. 
Behandlingen på BUP skall 
naturligtvis rikta sig till 

familjen och till barnets 
behov, men familjen består 
inte bara av föräldrar och 
ett barn med psykisk ohälsa. 
Utan familjen är som vilken 
annan familj som helst, med 
syskon som behöver hjälp 
med läxor eller transporter 
till någon aktivitet. Det blir 
inte lättare att leva i Ale för 
familjer till barn som har 
behov av stöd från barn och 
ungdomspsykiatrin. 

Ale kommuns vision, 
”Lätt att leva i Ale”, handlar 
kanske inte om vår vardag? 

Kommunen tillhör också 
förlorarna när mottagningen 
nu är flyttad. Dels genom 
att föräldrarna inte kan 
arbeta i samma omfattning 
och att kostnaderna för elev-
hälsovården i Ales skolor 
fortfarande kommer att var 
höga eller högre? I jämfö-
relsetalen inom Göteborgs-
regionen.

Föräldrar i Ale kommun

Skårdals cirka 200 
radhus och villägare 
är inklämda mellan 

bostadsföreningar, som alla 
har fiberlösning idag.

Nu har även vi möjlighet 
att komma ikapp utveck-
lingen.

När vi får tillräckligt 
många intressenter – 60% 
av det totala antalet tillfrå-
gade – kommer alla vi som 
har lämnat In talong, få ett 
skriftligt erbjudande för 
inkoppling av  fiber till din 
fastighet.

Öppen fiber är opera-

törsneutral och ni kan välja 
på många olika tjänsteleve-
rantörer, som kan ge Er 
tjänsten för bredband, TV 
och telefon till ett väsent-
ligt bättre pris än ni betalar 
idag. Med fiber så får du ett 
driftsäkert system och kan 
plocka ner dina paraboler 
och antenner.

Jag uppmanar nu alla 
Skårdalsbor att lämna in 
talongen. Vi har fått några 
veckors förlängning och 
det finns en möjlighet att få 
fiber inom 6-7 mån.

Förnärvarande har endast 

25% kryssat i ruta ett eller 
två., samt tre hushåll som ej 
är intresserade.

Regeringens bredbands-
strategi är att 90% av hus-
håll  och företag i Sverige 
skall ha möjlighet att få 
fiberlösning innan 2020.

Måste vi i Skårdal var 
dessa 10% i Ale som inte får 
fiber i skälig tid?

De som ej skickar in 
talong kommer ändå få 
tomrör framdragen till 
tomtgräns för en senare 
inkoppling. Dock till minst 
det dubbla priset. Hoppas 

innerligt att vi inte måste 
invänta en ändrad demografi 
i Skårdal.

Framtidssäkra din fast-
ighetsinvestering nu. Fiber 
höjer garanterat värdet på 
din fastighet.

Hela kostnaden är av-
dragsgill vid husförsäljning, 
såsom en förbättringsåtgärd 
enligt Skatteverket.

Tänk om – gör rätt!

Fiberambassadören i Skårdal
Stefan Alenbratt

Fiberlösning till radhus och
villaägare i Skårdal, Bohus

”Mitt namn är Anna. 
Jag är 11 år och går på 
Tingbergsskolan i Lilla 

Edets kommun. Min högsta 
dröm är att bli veterinär, 
men det kommer nog inte 
att gå. Jag har läs- och 
skrivsvårigheter och egent-
ligen behöver jag särskild 
hjälp varje dag, men det 
kan jag inte få. På min skola 
finns det ingen speciallärare 
eller specialpedagog som 
kan hjälpa mig med det jag 
behöver.

Därför läser jag inte så 
bra och om man ska bli 
veterinär måste man kunna 
läsa jättebra. Man måste 

kunna läsa på engelska 
också, säger min lärare. Min 
lärare hjälper mig med allt 
som går, men det finns fler i 
min klass som behöver hjälp. 
Alla i klassen behöver hjälp 
och vi har bara en lärare.

I min skola finns det 
en rektor också. Det är en 
sådan som bestämmer. Fast 
nu ska vår rektor sluta och 
det tycker jag är synd. Det 
var en jättebra rektor, men 
det blev så himla mycket att 
göra, så nu kommer det en 
ny. Nu har vi haft sex rekto-
rer på tre och ett halvt år.

När vi läste tidningen 
hemma stod det att Lilla 

Edet låg på plats 289 av 290. 
Det betyder att vi ligger näst 
sist, så det är bara en som är 
sämre än vi i hela Sverige. 
Fast vi kan bli bättre, det 
säger min lärare att man 
alltid kan bli. Man ska alltid 
sikta mot ett A i betyg, det 
säger mamma och pappa. 
Man måste bara ha en plan. 
Jag undrar vad de har för 
plan för att Lilla Edet ska bli 
bättre? Vi kan också få hög-
sta betyg, om vi vet hur vi 
ska göra. Mamma säger att 
det ska politikerna i Utbild-
ningsnämnden veta. Den 
planen skulle jag vilja se.

I den där nämnden tycker 

de tydligen olika saker 
allihop, precis som vi gör i 
klassen också. Fast ibland 
säger vår lärare, att vi måste 
komma överens om något 
som är bra för alla, och då 
får vi bestämma oss. För det 
som är bra för vår klass, det 
är ju bra för oss allihop.

Ibland pratar vi om 
skolan hemma och då säger 
mina föräldrar att det finns 
så många skolor i vår kom-
mun. Jag vet inte varför, jag 
undrar om alla skolorna har 
så många barn? Det måste 
väl vara dyrt med många 
skolor?

Här slutar mitt brev. Det 

är jag som heter Anna, jag är 
11 år och går på Tingbergs-
skolan i Lilla Edets kom-
mun och min högsta önskan 
är att bli veterinär.”

Det finns ingen som heter 
Anna som är 11 år och går 
på Tingbergsskolan. Anna är 
helt och hållet en fiktiv per-
son, men hon speglar den 
verklighet som möter hen-
ne, de andra eleverna och 
lärarna på skolan. Vi som 
jobbar på skolan har under 
lång tid upplevt frustration 
och på senare tid i möte 
med ordförande och vice 
ordförande i nämnden har 
vi även mötts av oförståelse 

och brist på engagemang.
För oss är skolfrågorna 

så viktiga att vi anser att de 
borde vara helt opolitiskt 
bundna. Nu har ni politiker 
möjlighet att se bortom 
partipolitiken och starta ett 
samarbete kring skolfrågor-
na. Ge oss en långsiktig plan 
och visa att ni vill stödja 
oss i vår vision att bli en av 
Sveriges bästa skolkommu-
ner. Om man siktar mot 
stjärnorna kan man som 
bekant nå trädtopparna.

Lärare på F-6 Tingbergsskolan

Starta ett samarbete kring skolfrågorna

På senaste Kommun-
fullmäktige den 26 
januari så röstade 

Kristdemokraterna nej till 
medfinansiering med två 
miljoner till utbyggnad av 
E20 mellan Vårgårda och 
Mariestad. Även FIA och 
AD röstade nej. 

Självklart är det viktigt 
att E20, som ju ofta kallas 
dödens väg, blir utbyggd 
men ska Ale kommun bidra 
med pengar till detta? Två 
miljoner kronor var den 
andel Ale som skulle betala.

Kristdemokraterna anser 
att två miljoner i Ale kan ge 
en förskollärare under fem 
år eller en extra resurs till 

skolan eller två par händer i 
vården.

Kristdemokraterna anser 
att det inte är en kommunal 
angelägenhet att finansiera 
asfalt i Mariestad, när det 
samtidigt finns stora behov i 
vården, skolan och omsor-
gen i Ale.

Kristdemokraterna i Ale 
tycker investeringar i E20 
är en fråga för regering-
en. Vägar skall finansieras 
av staten. Vi Ale behöver 
våra pengar till våra egna 
invånare.

Tony Karlsson
Kristdemokraterna i Ale

Kristdemokraterna vill lägga
pengarna på vård, skola och omsorg

Öppet brev till Ale kommun 
Angående motivationsboende i Ale Skårdal 67:1 i Bohus

Svar och inlägg i debatten om nedläggningen av BUP i Ale


