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Sotenäs kommun

Sommarjobba på Smögen 
eller i Kungshamn, Hunnebostrand
Bohus-Malmön, Bovallstrand

Sotenäs kommun söker:
• Habiliteringsassistenter/ • Lokalvårdare

Vårdare • Ekonomibiträde
• Sjuksköterskor • Parkarbetare 
• Personliga assistenter • Hamnvärdar 
• Undersköterskor • Drift- och underhålls-
• Vårdbiträde arbetare inom vatten- 
• Skötare och reningsverk 

Välkommen med din ansökan!

Mer information finns på www.sotenas.se

LEDIGA TJÄNSTER

Nu lägger Allian-
sen ett förslag som 
berör de som vårdar 

anhöriga i Ale.  Många an-
hörigvårdare sköter om sin 
maka/make 24 timmar om 
dygnet 365 dagar om året. 
Nästan var fjärde person i 
Sverige som är över 55 år 
hjälper äldre, sjuka eller 
människor med funktions-
nedsättning i eller utanför 
sitt eget hem. Det är totalt 
650 000 personer som är 
någon form av anhörigvår-
dare. Dessa behöver få stöd 
och avlastning, något de inte 
alltid får. Jag är därför glad 
att kunna lägga en propo-
sition som ger en lagstad-
gad rätt att få stöd och hjälp. 
Det säger kristdemokraten 
Maria Larsson med anled-
ning av en ny proposition 
som regeringen beslutat om. 

Från att det som nu står 
i socialtjänstlagen att kom-
munerna bör erbjuda stöd 
till anhörigvårdare, är för-
slaget i propositionen att 
kommunerna ska erbjuda 
sådant stöd. Regeringen 
har kommit överens med 
Sveriges Kommuner och 
Landsting om att kommu-
nerna kompenseras med 300 

miljoner kronor årligen för 
detta.

Så gott som samtliga 
kommuner i landet erbju-
der avlösning för anhöriga 
genom korttidsboende, 
dagvård och avlösning i 
hemmet. Det är viktiga stöd-
former som gör det möjligt 
för anhöriga att få tid till 
återhämtning. Men det är 
också viktigt med stödfor-
mer som riktar sig direkt till 
anhöriga. Det kan exempel-
vis vara enskilda samtal eller 
deltagande i en anhörigcir-
kel för att få kontakt med 
andra i liknande situation 
och få mer kunskap. Begrep-
pet stöd kan även innefatta 
bemötande, information, 
råd, avlösning, hjälpmedel 
och hemtjänst. På det här 
området återstår mycket att 
göra.

Ändringen i socialtjänstla-
gen föreslås träda i kraft den 
1 juli 2009.

Hur ser det ut i Sverige 
idag: Nästan var fjärde 
person i Sverige som är över 
55 år hjälper äldre, sjuka 
eller människor med funk-
tionsnedsättning i eller utan-
för sitt eget hem. En vanlig 
uppdelning sker efter hur 

mycket de hjälper och vårdar 
och om de gör det i sitt eget 
hem eller inte. 

Anhörigvårdare är de per-
soner som ger hjälp och stöd 
en gång om dagen eller flera 
gånger i veckan till sin maka 
eller make i hemmet. De är 
oftast i åldern 75 till 84 år. 
De är lika ofta kvinnor som 
män. Sammanlagt är de 83 
000 personer. Det är tre pro-
cent av befolkningen som är 
55 år och äldre. 

Omsorgsgivarna hjälper 
en släkting eller till exempel 
en nära vän, granne eller 
arbetskamrat varje dag eller 
flera gånger i veckan. De är 
oftast kvinnor. De är 166 
000 personer. Det är sex 
procent av befolkningen 
som är 55 år och äldre. 

Hjälparna är den största 
gruppen och de är något 
yngre i gruppen 55 år och 
äldre. De hjälper någon 
utanför det egna hemmet, 
en gång i veckan eller mera 
sällan. Totalt är de 415 000 
personer, vilket är 15 pro-
cent av befolkningen som är 
55 år och äldre. De är lika 
ofta män som kvinnor.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Lagstadgat anhörigstöd

Solhaga by bedriver LSS- verksamhet; boende för barn, ungdomar och vuxna samt dagverksamhet.
Verksamheten vänder sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar, 
autismspektrumtillstånd och personer med vuxenhjärnskador. Solhaga by har verksamhet i Lilla Edet, 
Ale, Lerum och Göteborg. Solhaga by ingår i Solhagagruppen, som är ett ledande omsorgsföretag med 
uttalad kvalitetsprofi l. Vi bedriver idag framgångsrika verksamheter i Mälardalen, Västra Götaland och 
Skåne för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, framförallt inom LSSområdet.

Solhaga by startar ytterligare ett boende för barn och ungdomar och söker 
omgående Habiliteringspersonal och högskoleutbildade Habiliteringsassistenter
till denna verksamhet samt till boende för vuxna i Lödöse.

Vill du veta mer gå in på vår hemsida; www.solhagaby.se eller kontakta 
personalchef Claes Holmenäs på tel. 0520-47 47 93

I förra veckan berättade 
Bo Larsson om sin syn 
på Bana Väg i Västs oan-

svar för snabbusshållplat-
ser längs motorvägen. Dock 
delar jag inte denna uppfatt-
ning. Det är rätt att själva 
järnvägen och de tillhöran-
de stationerna ej är begränsa-
de till turtäthet på en gång i 
halvtimmen. Här ligger dock 
inte problemet. Problemet är 
att Västtrafik endast köpt in 
tåg som räcker till för att tra-
fikera flera orterna endast en 

gång i halvtimmen.
Även om en utökning av 

trafiken kan ske senare krävs 
dock många års planering för 
detta och nya tåg skall vara 
med i Västtrafiks investerings-
plan. Ett annat problem med 
ökad turtäthet är kapacite-
ten på Göteborgs central. Så 
länge inte Västlänken, tågtun-
neln under Göteborg, byggs 
är tågkapaciteten begränsad 
på Göteborgs central. Att då 
endast hänvisa till perongernas 
kapacitet utan att se helheten 

från Bana Väg i Väst är inget 
jag blir imponerad av.  

Nol, Bohus och Surte skulle 
vara de orter som får sämre 
turtähet i framtiden, gällande 
att ta sig in till Göteborg. 
Mina slutaster grundar sig 
inte på tyckande utan på före-
slagna tåg- och busstidtabeller 
som finns framtagna även för 
perioden efter pendeltågets 
införande. 

Med denna kunskap i baga-
get drar jag liksom många 
andra slutsatsen att goda möj-
ligheter för kompletterande 
busstrafik måste finnas. Att 
då ha busshållplatser längs 
motorvägen, som går att 
använda, är en förutsättning 
för att kunna ha en bra kol-
lektivtrafik med säkerställd 
turtäthet även i framtiden. Att 
då ha ”express”-bussar som 
skall gå in till Göteborg och 
som får växla mellan motor-
vägen och lokalkörbanan med 
långa körtider rimmar dåligt 
med framtidens kollektivtra-
fik. Det kommer därför finnas 
ett behov av att ha snabbus-
hållplatser, som får användas, 
i framtiden. Dock förstår jag 
om Bana Väg i Väst med sin 
pressade ekonomi inte vill inse 
detta då de ej som statlig myn-
dighet behöver ta ansvar för 
Göteborgs-kommuneras mål 
om ökad kollektivtrafik. Pro-
blemet är dock inte bara att 
Bana Väg inte tar något ansvar 
utan problemet är att Västtra-
fik, Ale och Bana Väg i Väst 
inte klarar att gemensamt lösa 
problemet. Prestigen mellan 
de olika parterna måste bort 
och en lösning måste till. 

Andreas Hector (s)

Angående Bo Larssons svar om framtida busshållplatser

Släpp prestigen och bussa 
fram en lösning

Svar om förändringar på Aktivitetshusen

Handikappomsorg och Äldreomsorg söker

Semestervikarier
Du träffar representanter från våra verksamheter på 

Kungsmässan 11 mars och 8 april mellan 
klockan 12.00 och 18.00. Välkommen!

Sjuksköterskor
Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska inom handi-

kappomsorgen eller äldreomsorgen under sommaren.

Läs mer och ansök på www.kungsbacka.se/jobb

 www.kungsbacka.se

Du blir en viktig länk i Kungsbacka kommun!

Svar på de reaktioner, in-
sändare, synpunkter och 
skriverier som inkommit 

den senaste tiden med anled-
ning av de förändringar av Ak-
tivitetshusens verksamhet som 
Vård- och omsorgsnämnden 
enhälligt beslutat inför bud-
getåren 2009-2010.

Det är Vård- och omsorgs-
nämndens mål att tillsammans 
med de olika aktörer som finns 
i Ale fortsatt se till att det finns 
aktiviteter i olika former för de 
grupper som önskar och har 
behov av detta. Som ett led i att 
samordna olika gruppers aktivi-
teter och insatser samt tillvarata 
de behov som anhörigvårdare 
har, har nämnden också från 
och med 2009 anställt en Anhö-
rigsamordnare. Detta är en ny 
tjänst som tidigare finansierats 
via stimulansmedel. Under 
2009 kommer nya stimulans-
medel och nämnden kommer 
att diskutera hur dessa bäst kan 
komma till användning.

Under de senaste åren har ca 
3 personer varit anställda i de 
så kallade Aktivitetshusen för 
att arbeta med olika grupper av 
aktivering/sysselsättning. Man 
har haft verksamhet på Bohus 
servicehus samt på Älvängens 
aktivitetshus. Dessa grupper 

har arbetat med olika former 
av aktiviteter men det är ingen 
form av rehabilitering i den 
bemärkelsen att någon arbets-
terapeut eller sjukgymnast finns 
med. Verksamheten har riktat 
sig till personer i eget boende 
och personer som bor på servi-
cehus. De personer som bor på 
ett särskilt boende ges sin akti-
vering på respektive boende. 

Alla de olika lokaler som 
Vård- och omsorgsnämnden 
hyr och upplåter till olika 
former av verksamheter, akti-
viteter, möten mm kommer 
att finnas kvar. Det gäller 
stora samlingssalar på Klock-
arängen, Björkliden, Fridhem, 
Vikadamm och Trollevik samt 
allmänna utrymmen på Bohus 
servicehus, Nödinge servicehus 
och Älvängens aktivitetshus. 
Här kommer det även fortsätt-
ningsvis att vara möjligt för för-
eningar, intresseorganisationer 
med flera att bedriva aktiviteter, 
möten, kaffestunder, café, fester 
med mera.

Ale kommun har förmånen 
av att ha många mycket aktiva 
föreningar och organisationer 
som bidrar till ett rikt utbud av 
aktiviteter för ung som gammal. 
Vård- och omsorgsnämnden 
har sedan länge ett gott sam-

arbete och mycket god hjälp 
från många av dessa grupper 
till glädje för en mängd äldre 
personer.

Under 2009 planeras för att 
flera verksamheter inom funk-
tionshinderenheten skall flytta 
till Bohus servicehus. Här är 
vår förhoppning och tanke att 
det ska leda till nya samverkans-
former till glädje för boende på 
Bohus servicehus men även för 
personer i eget boende.

Viktigt att framhålla i denna 
diskussion är också att varje 
person som har ett behov av 
social stimulans har rätt att söka 
och erhålla detta via bistånds-
bedömare. Ytterligare finns Ale 
kontakt- och stödverksamhet 
som är en organisation där man 
som äldre i Ale har möjlighet 
till kontakt med en person som 
följer med till t ex vårdcentra-
len, regelbundet följer med på 
en promenad, tar en fikapaus 
med mera.

Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott:

Eva Eriksson (s)
Boel Holgersson (c )
Dennis Ljunggren (s)

Förvaltningschef Vård- och omsorg
Lisbeth Tilly

Äldreomsorgschef 
Eva Saletti


