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NÖDINGE. Birgitta 
Augustsson är tillbaka 
på kommunkontoret i 
Nödinge.

Hon är hemma igen 
efter tre års tjänstgö-
ring inom SKL (Sveriges 
Kommuner och Lands-
ting), där hon jobbat 
med sociala investering-
ar på nationell nivå.

– Nu är det Ale 
kommun som gäller på 
heltid och jag är väl-
digt glad över det nya 
uppdraget som utveck-
lingsledare för folkhäl-
sofrågor.

Ale kommun har skapat en 
utvecklingsavdelning som ska 
stödja och serva de tre sek-
torer som finns; Sektor sam-
hällsbyggnad, Sektor utbild-

ning, kultur och fritid samt 
Sektor arbete, trygghet och 
omsorg.

– Utvecklingsavdelningen 
ska jobba med tvärgående 
frågor. Mitt uppdrag blir 
att stödja sektorerna för att 
gemensamt skapa en röd tråd 
vad det gäller folkhälsa. Vik-
tigt är att arbeta med hälsa ur 
de tre dimensionerna fysisk, 
psykisk och social hälsa, både 
vad gäller barn, unga och 
vuxna. Stort fokus kom-
mer initialt att ligga på det 
förbyggande arbetet för barn 
och unga, att vi får till stånd 
en tydlighet i arbetet med 
tidiga samordnade insatser, 
förklarar Birgitta Augustsson.

– Det handlar om att knyta 
samman alla de insatser som 
görs. Det ska bli tydligare och 
enklare för barn och unga att 
få hjälp och stöd. Vi ska bli 

bättre på att organisera oss. 
Det är naturligtvis en jätt-
eutmaning som ligger fram-
för oss, men det råder ingen 
tvekan om att detta är en 
prioriterad fråga. Kommun-
ledningen, både politiker och 
tjänstemän, visar ett genuint 
intresse och tar ansvar i den 
här viktiga frågan.

Birgitta Augustsson börja-
de arbeta som socialpedagog i 
Ale kommun 2001, var en del 
av elevhälsoteamet på Kyrk-
byskolan i Nödinge. Hon 
var senare en nyckelperson i 
bildandet av SSPF-gruppen 
– samverkan mellan skolan, 
socialtjänsten, polisen och 
fritidssektorn.

– Vi stod inför stora ut-
maningar i Nödinge och ett 
samarbete mellan skolan och 
socialtjänsten var nödvändigt. 
Detta ledde så småningom 

fram till modellen SSPF. 2009 
blev jag tillsatt som koordina-
tor för att vi skulle jobba på 
samma sätt över hela kom-
munen, berättar Birgitta Au-
gustsson.

Vad var det som fick dig 
att tacka ja till uppdraget 
som utvecklingsledare för 
folkhälsofrågor?

– Jag ges möjligheten att 
använda den kunskap och er-

farenhet jag fått under åren 
på SKL i Ale. Här finns en 
potential och ett utveck-
lingstänk. Jag längtade dess-
utom hem och att få komma 
in i ett sammanhang. Arbetet 
inom SKL har varit lärorikt, 
men inneburit oerhört många 
restimmar.

Vad blir nyckeln till 
framgång i din nya roll?

– Det gäller att bygga re-

lationer för att nå resultat. 
Vi behöver lägga tid på att 
fortsätta bygga en organisa-
tionskultur som är tillåtande, 
det är så vi får människor 
engagerade. Sedan måste vi 
naturligtvis få ungdomarna 
engagerade och med på tå-
get i samhällsfrågor, tillvarata 
deras kraft att vilja påverka, 
avslutar Birgitta Augustsson.

JONAS ANDERSSON

Ditt hjärta är livsviktigt
Under vecka 8, i anslutning till alla hjär-

tans dag 14/2, arrangerar kommunen en 

uppmärksamhetsvecka med fokus på 

det fysiska hjärtat. Vi smygstartar redan 

under sportlovet vecka 7, men erbjuder 

veckan efter föreläsningar, filmvisningar, 

framträdanden och tävlingar. Dessutom 

anordnar Alekuriren en insamling till 

Hjärt-Lungfonden. Det finns många sätt 

att uppmärksamma och fira vår livsviktiga 

muskel, och vi vill genom upp- 

märksamhetsveckan belysa faktorer 

som påverkar vår hjärthälsa på olika  

sätt, men också locka till skratt,  

gemenskap och nyfikenhet.

DATUM TID DETTA HÄNDER

MÅN 9/2 KL 10-12
Skriv kärleksdikter, Ale bibliotek, Nödinge.  
Från 10 år, begränsat antal.

TIS 10/2 KL 14.30
Sagostund, Ale bibliotek, Nödinge. 
Biljetter hämtas på biblioteket.

ONS 11/2 KL 14.30 Sagostund, Älvängen samt Surte bibliotek.

ONS 11/2 KL 18.00

Föreläsning ”Om doping” med 
Jonas Karlsson & Tommy Moberg, 
Teatern Ale Kulturrum, Nödinge.

LÖR 14/2 KL 09.00 Bodypump-pass, STC Nol. Kostnadsfritt.

LÖR 14/2 KL 10.00

”Skönheten och odjuret”, barnfilmsklubb, 
medlemskort köps på biblioteket i Nödinge. 
20 kr/termin. Unkan, Ale Kulturrum.

LÖR 14/2 KL 10.15 Indoor walking, STC Nol. Kostnadsfritt.

LÖR 14/2 KL 10.30

Vandra för hjärtat. Promenad runt Hälsospåret 
i Nödinge med samling utanför Svenheimers 
på Ale Torg, fika och närvarolotteri med fina 
vinster. På plats finns också Alekuriren som 
arrangerar en insamling till Hjärt-Lungfonden 
under veckan.

LÖR 14/2 KL 12-14

Invigning Naturlekplatsen vid Ekskogen,  
Nödinge. Sagostund, pyssel, korvgrillning med 
Nödinge SK och tipspromenad med vinster.

LÖR 14/2 KL 13.00
”Utmana hjärtat”-pass, STC, Nödinge.  
Även för icke-medlemmar. Kostnadsfritt.

SÖN 15/2 KL 16.00

Carl-Einar Häckner. Teatern Ale Kulturrum, 
Nödinge. Biljetter köpes via www.ale.se  
eller på Ale bibliotek, Nödinge.

DATUM TID DETTA HÄNDER

MÅN 16/2 KL 17.00

Föreläsning Johan Herlitz, hjärtläkare, som pratar  
om hjärtstopp, förebyggande åtgärder och egna  
erfarenheter av livräddning. Musiksalen, Ale  
Kulturrum, Nödinge.

MÅN 16/2 KL 18.00

Föreläsning om hjärt-lungräddning (HLR) och 
hjärtstartare, Johnny Jakobsson, Hjärt-Lungföreningen. 
Musiksalen, Ale Kulturrum, Nödinge. 
Mellan föreläsningarna finns fika att köpa.

TIS 17/2 KL 13.00
Fria Tyglar spelar kärlekssånger, Bohus servicehus. 
Entré 60 kr inkl. fika.

TIS 17/2 KL 17.30
”Bra mat för hjärtat”, föreläsning med Dietistkonsulterna, 
Läsesalen biblioteket, Ale Kulturrum, Nödinge.

ONS 18/2 KL 13.00
Filmvisning ”Casablanca”. Innan filmen erbjuds en 
kort stund lätt gympa.

ONS 18/2 KL 15.00
Filmvisning ”Mitt Afrika”. Innan filmen ger kommun- 
dietist Jenny Sallander kostråd om hjärtsmart mat.

ONS 18/2 KL 18.00

Filmvisning ”Eternal sunshine of a spotless mind”.  
Innan filmen ges miniföreläsning om faktorer som  
påverkar vår hjärthälsa. Samtliga filmer visas i  
Teatern, Ale Kulturrum, Nödinge. Fri entré.

ONS 18/2 KL 18.00

HLR-utbildning för föreningar. Anmälan görs via  
kontaktuppgifter nedan, mer info på www.ale.se 
OBS! Begränsat antal. Sal 105, Ale Kulturrum, Nödinge.

TORS 19/2 KL 15.00
Prova-på mindfulness med Ann Franzén. Stressa ner 
och ladda om. Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.

FRE 20/2 KL 13.00

HLR-utbildning för föreningar. Anmälan görs via  
kontaktuppgifter nedan, mer info på www.ale.se  
OBS! Begränsat antal. Sal 105, Ale Kulturrum, Nödinge.

Med hjärtat i Ale arrangeras av Ale kommun i samarbete med ABF Sydvästra  
Götaland, STC, Nordic Wellness, Nödinge SK, Kronans Droghandel Apoteket,  
Team Sportia, Studieförbundet Vuxenskolan Väst, Ale 90IK och Alekuriren.
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Jenny Sallander, jenny.sallander@ale.se, 0737-731197.
Caroline Forssbaeck, caroline.forssbaeck@ale.se, 0704-320711. 
För övriga aktiviteter under veckorna och uppdaterat program se www.ale.se

– Ny utvecklingsledare för folkhälsofrågor i Ale

Birgitta Augustsson 
har hittat hem 

Birgitta Augustsson är ny utvecklingsledare för folkhälsofrågor i Ale kommun.
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