
Varje onsdag arrangeras stick-
café hos Birgits Stickbod i 
Lilla Edet. En trogen skara 
om sex, sju personer kommer 
för att sticka och dricka kaffe 
tillsammans.

– De kommer när jag 
öppnar klockan tio och sitter 
sedan här hela dagen. Det 
är hög trivselfaktor, säger 
Birgit.

Helena Karlsson har 
stickat i 52 år. Det var hennes 
mamma som lärde henne tek-
niken och hobbyn har sedan 
följt henne under hela livet.

– Jag har stickat i perio-
der. När barnen behövde en 
kofta var det bara att ta fram 
stickredskapen, säger Helena 
Karlsson som ogärna missar 
en onsdagsträff hos Birgits 
Stickbod. Hennes man, Sven-
Åke Karlsson, är bussig och 
agerar chaufför och på köpet 
får han ta del av den sociala 
trivseln runt kaffebordet.

– Men någon stickning blir 

det inte för min del, säger 
Sven-Åke.

Vad beror stickningens 
uppsving på?

– Att det har blivit popu-
lärt bland ungdomar beror 
nog till stor del på att kän-
disar som Julia Roberts och 
andra stora stjärnor stickar. 
Nu är det inte bara stickning 
som är inne utan alla typer 
av handarbeten som broderi-
er och virkning, säger Birgit 
Järvinen.

Förutom stickcafé erbjuder 

Birgits Stickbod även kursak-
tivitet varje fredag då besökar-
na får lära sig grunderna för 
maskinstickning.

LILLA EDET. För ett par veckor skrev vi om det 
pånyttfödda intresset för stickning.

Det har blivit en trend bland ungdomar att sticka 
och många söker sig till stickcaféer.

– De behöver absolut inte åka in till Göteborg. Vi 
har haft stickcafé under lång tid och alla är väl-
komna, säger Birgit Järvinen, ägare till Birgits Stick-
bod i Lilla Edet.
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Birgit Järvinen, ägare till Birgits Stickbod, konstaterar att intresset för stickning har ökat, inte minst bland ungdomar.  

Hos Birgits Stickbod i Lilla 
Edet arrangeras stickcafé 
varje onsdag.

I STICKBODEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Den senaste tragis-
ka händelsen i Jön-
köping, där en 8-

åring brutalt knivmördades 
av en psykiskt sjuk man, un-
derstryker ännu en gång att 
steget mellan psykiatrin och 
ett något så när normalt liv i 
samhället är för långt. Proble-
men är likadana i hela landet, 
så också i Lilla Edet. Det 
krävs ett mycket bättre sam-
arbete mellan vården, berörda 
myndigheter och kommunen 
för att förbättra situationen. 
Detta påpekade också social-
ministern i sin kommentar till 
händelsen och hänvisade till 
goda, samordnade exempel, 
bland annat i Södertälje.

Socialförvaltningen har 
också redovisat en svår eko-
nomisk situation, bland annat 
med begäran om tilläggsanslag 
på grund av förändrade förut-
sättningar för Arbetsmark-
nadsavdelningen. Den nya ar-
betsmarknadspolitiken ställer 
krav på hög aktivitet från myn-
digheter och kommuner för att 
komma ifrån det omfattande 
utanförskapet. Regeringspo-
litiken syftar till att fler som 
står utanför arbetsmarknaden 
ska få ett nytt, riktigt jobb.

Kortsiktigt kan kommunen 
få dra ett tungt lass, men den 
ekonomiska nivån på försörj-
ningsstöd får inte permanen-
tas. Det vore förödande om inte 
fler får möjlighet till ett riktigt 
jobb och egen försörjning även 
i Lilla Edets kommun, dels för 
de enskilda, dels för kommu-
nens ekonomi.

Den 1 januari infördes en 
lagstiftning om Finansiell sam-
ordning. Den innebär en möj-
lighet till permanent samver-
kan mellan försäkringskassa, 

länsarbetsnämnd, kommun 
och landsting för att effektiva-
re kunna arbeta med individer 
som står långt från arbetsmark-
naden. Det är en möjlighets-
lagstiftning, det vill säga det 
är frivilligt för kommuner att 
starta samordningsförbund.

Syftet med finansiell sam-
ordning är att underlätta pro-
cessen att återställa eller öka 
enskildas funktions- och ar-
betsförmåga.

Tidigare försöksverksam-
het (till exempel Socsam) har 
visat att finansiell samordning 
ger stora möjligheter till effek-
tivare resursutnyttjande.

Sänkta socialbidrag
Målsättningen är att individers 
behov av offentlig försörjning 
ska minska. Tidig och gemen-
sam planering förväntas leda 
till mindre kostnader för be-
rörda myndigheter, organisa-
tioner och samhälle.

Målgruppen är personer 
i förvärvsaktiv ålder som har 
behov av offentligt stöd som 
enskilda myndigheter har svårt 
att tillgodose. Målgruppen har 
ofta en kombination av med-
icinska, psykiska, sociala och/
eller arbetsmarknadsrelatera-
de problem.

Fem procent beräknade 
sjukskrivningskostnader av-
sätts av Försäkringskassan. 
Regionen och kommunen av-
sätter lika mycket tillsammans 
(det vill säga 2,5 procent av be-
räknade sjukskrivningskostna-
der var).

I Samordningsförbunden, 
som styrs av politiker, arbetar 
tjänstemän från berörda myn-
digheter/organisationer sida 
vid sida. Det handlar alltså inte 
bara om att somordna pengar, 

utan att arbeta tillsammans 
över gränserna. Det betyder att 
individen har ett kontor som 
kontaktyta och behöver inte gå 
från myndighet till myndighet 
för att få hjälp.

Delta på Hisingen
Första försöksprojekten starta-
de för tio år sedan och längst 
har man hållit på i Göteborg, 
där man permanentat fyra 
Samordningsförbund. Pro-
jekt Delta på Hisingen ligger 
längst fram och har fått Sveri-
ges Kommuner & Landstings 
uppdrag att ta fram en handbok 
för kommuner som vill starta 
Samordningsförbund. Denna 
handbok är klar i vår.

I Delta-projektet har utvär-
deringarna visat:

Deltagande individer tycker 
att: 

”Äntligen någon som ser 
mina problem, som tar mig på 
allvar.”

”Jag blir mer delaktig själv 
som individ och blir mer aktiv 
i min egen rehabilitering.”

Personalen säger att:
”Vi får bättre kompetens, 

bättre helhetssyn i vår egen 
verksamhet.”

”Vår frustration minskar ef-
tersom vi jobbar med effektiva-
re rehabilitering.”

På organisationsnivå blir 
ansvarsgränserna tydligare. 
Man kan inte bara säga att 
någon annan nog tar ansvaret, 
utan man måste säkra ansvars-
tagandet i gruppen.

Ekonomiskt kan man i Gö-
teborg se att kostnadsutveck-
lingen för socialbidrag förbätt-
ras när det gäller ”långtidare”.

Nu när regeringen stra-
mar åt a-kassan och sjukför-
säkringssystemet, kommer 

med all säkerhet kommuner-
nas budget för försörjnings-
stöd initialt att belastas mer 
än tidigare. Det tar tid att få 
framförallt dem som står långt 
från arbetsmarknaden i arbete. 
Det finns ett starkt incitament 
för kommunen att få individer 
i arbete. Men hur ska det gå 
till i Lilla Edet? Och vilken 
beredskap har kommunen för 
öka försörjningsstöd?

Lilla Edet är efter
Över hela landet har Sam-
ordningsförbund startats och 
bland regionerna ligger Västra 
Götaland i täten. Många kom-
muner i vår region har redan 
bildat Samordningsförbund, 
men Lilla Edet, Ale och 
Stenungsund står fortfarande 
utanför. Det krävs en kritisk 
massa för ett förbund (kanske 
40 000 – 50 000 invånare) och 
vardera av dessa tre kommu-
ner är för liten. Men det finns 
alltså en möjlighet att bilda 
gemensamt Samordningsför-
bund.

Vi vill att Individnämnden 
omgående

• utreder möjligheten att 
bilda ett Samordningsförbund 
med Ale och/eller Stenung-
sunds kommuner.

• om detta inte är möjligt, 
undersöker möjligheterna 
att få in i Trollhättans Sam-
ordningsförbund eller annat 
lämpligt förbund.

• utreder och redovisar mo-
tiven om ställningstagandet 
skulle bli att Lilla Edet ska stå 
utanför systemet med finan-
siell samordning.

Anders Högström
Folkpartiet Liberalerna i Lödöse/

Lilla Edet

Samordningsförbund enligt lagen om finansiell samordning

Gäller glasögon med samma styrka och glastyp, även
progressiva och bifokala. Kan ej komb. med andra erbj.

INTERNET-priser
på kontakt-
linser.
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THN 0520-10 000 • VBG  0521-10-000 L-E 0520-32 000 • UA 0522-70 000 

LÖRDAGSÖPPET I TROLLHÄTTAN, VÄNERSBORG, UDDEVALLA

Gucci,
Dior, D&G,

BOZ, Skaga,
Artfor Eye, Armani,

Bellinger, RayBan, Peak Performance,
SHOC, Björn Borg, J Bond, Replay, Mexx, Face,

Silhouette, J. F. Ray, J Lindeberg, Mario Conti, Vogue
LILJELOOD störst och ledande på MÄRKESGLASÖGON

LÄGSTA PRIS och BÄSTA 
ERBJUDANDE GARANTI!
Det skall alltid vara förmånligast att köpa hos oss!

Skulle du finna ännu bättre erbjudande hos någon annan, 

Köp 1 par märkesglasögon och BETALABETALA 0:- 0:-
för VALFRIA obehandlade lågprisglasögon

KÖP 2 PAR
BETALA FÖR 1

med allra BÄSTA
KVALITETSGLAS
från världsledande Hoya

Vi har över 

1000
olika bågar

– Hos Birgit är det träff varje veckavecka
Stickcafé på nära hållStickcafé på nära håll


