
alekuriren  |   nummer 3  |   vecka 4  |   201328

LILLA EDET. I förra 
veckan publicerade 
SKL sitt Öppna jämfö-
relsetal med fokus på 
vård och omsorg om 
äldre.

Lilla Edet hamnar på 
plats 224 i riket vilket 
är en försämring med 
81 placeringar jämfört 
med året innan.

Glädjande är dock att 
maten på kommunens 
äldreboende får toppbe-
tyg – näst bäst i landet.

De äldre fortsätter ge goda 
omdömen om personalens 
bemötande och om äldre-
omsorgen i sin helhet. Det 
finns dock fortfarande stora 
skillnader mellan kommu-
nernas resultat, bland annat 
när det gäller möjligheten 
att vistas utomhus och nöjd-
heten med aktiviteterna på 
särskilt boende.

Det är några slutsatser 

i den nya öppna jämförel-
sen av vård och omsorg om 
äldre, som nu har publice-
rats gemensamt av SKL och 
Socialstyrelsen. De öppna 
jämförelserna visar även att 
äldre som skattar sin hälsa 
som sämre är mindre nöjda 
med omsorgen, och att ande-
len som smärtskattas vid vård 
i livets slut är fortfarande 
liten.

Rapporten är ett verktyg 
för analys, uppföljning och 
utveckling inom äldreomsor-
gen på lokal, regional och 
nationell nivå. Den vänder 
sig i första hand till besluts-
fattare, förvaltningschefer 
samt verksamhets- och kvali-
tetsansvariga i kommunerna. 
Rapporten och dess resul-
tat är därmed en del av ett 
mer omfattande arbete med 
att utveckla äldrevård och 
omsorg.

– Genom att jämföra sig 
med andra kan kommunerna 
också få inspiration och idéer 

om hur man kan arbeta med 
att erbjuda de egna invånarna 
en bättre och individanpas-
sad omsorg. SKL driver dess-
utom olika projekt med att 
stötta kommunerna i deras 
arbete. Det är viktigt att se 
vad indikatorerna mäter för 
att kunna arbeta med dem på 
ett systematiskt sätt i ledning 
och styrning av verksamhe-
terna, säger Sabina Wik-
gren Orstam, sektionschef 
på avdelningen för vård och 
omsorg på SKL.

I Lilla Edet gläds man 
alldeles särskilt åt att maten 
inom kommunens äldreom-
sorg rankas tvåa i landet.

– Vi har varit sexa-sjua 
tidigare, i fjol hamnade vi 
på plats tolv. Andraplatsen 
är den bästa placeringen 
någonsin och vi är givetvis 
oerhört glada och stolta, 
säger kostchef Mariette 
Axelsson Horst.

Vad är framgångsrecep-
tet?

– Vi försöker tillvarata tra-
ditioner och anpassa matse-
deln utifrån de boendes öns-
kemål, säger Mariette och 
fortstätter:

– När det är jul så är det 
självklart att vi ska servera 
lutfisk. Om tio år kanske 
det ser annorlunda ut. Det 
gäller att vi är lyhörda. Jag 

vill också lyfta fram samar-
betet som finns mellan de 
olika professionerna inom 
vård- och omsorg. Att per-
sonalen ute på avdelningarna 
dukar upp fint, gör skillnad 
på vardag och helg, betyder 
mycket. Vi hamnade på plats 
24 i landet när det gäller mål-
tidsmiljön och även det är ett 

gott betyg.
Hur har ni firat fram-

gången?
– Vi har haft tårtkalas i 

dagarna två. Det är persona-
len väl värd, avslutar Mari-
ette Axelsson Horst.

LILLA EDET. Många är 
de invånare som har 
hört av sig till kom-
munledningen efter 
omläggningen av kol-
lektivtrafi ken.

Framförallt är det 
anslutningstrafi ken till 
och från Lödöse Södra 
som inte har fungerat.

– Västtrafi k har lovat 
bättring, säger kom-
munalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

Klagomålen har fullstän-
digt haglat in till Lilla Edets 
kommun från upprörda invå-
nare som vittnar om bussar 
och tåg som varit försenade 
och där passagerare i flera 

fall blivit strandsatta.
– Vässtrafik hade stora 

problem med att koordinera 
buss- och tågtrafiken. Vi 
hade ett möte med Västtra-
fik i förra veckan och berät-
tade om alla klagomål som 
kommit oss till del, förklarar 
Ingemar Ottosson.

– Tillförlitlighetsgra-
den är betydligt större nu 
än inledningsvis. Entre-
prenören Nobina har inte 
varit vana vid att jobba med 
anslutningstrafik på det här 
sättet. Det blev en väldigt 
olycklig start och det är bara 
att beklaga alla dem som fick 
stå ute i kylan och vänta på 
tåget eller bussen.

Lilla Edets kommun 
kommer att ha en kontinuer-
lig dialog med Västtrafik.

– Jag är jättetacksam för 

att kommuninvånarna hör av 
sig med sina synpunkter. Vi 
har fått ett antal händelser på 

pränt som vi fört fram i våra 
diskussioner med Västtrafik, 
avslutar Ingemar Ottosson.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Det kan bli 
aktuellt med en ny 
förskola i Lödöse.

När och exakt var 
förskolan ska placeras 
är för tidigt att säga.

Utbildningsnämnden 
har givit Bildningsför-
valtningen i uppdrag 
att snarast, tillsam-
mans med Leifab och 
Mark- och exploa-
teringsavdelningen, 
starta projekteringsar-
betet.

Lilla Edets kommun hoppas 
och tror på en befolknings-
tillväxt i och med den färdig-
ställda infrastruktursutbygg-

naden. Befolkningsexpan-
sionen av betydelse kommer 
med all sannolikhet att ske i 
Lödöse och då framförallt, 
åtminstone inledningsvis, 
i Ekebergsområdet och i 
anslutning till stationsområ-
det. 

– Om pendeltågstrafiken 
utvecklar sig som önskat så 
kommer många kommunin-
vånare, oavsett var man bor, 
att passera detta område. 
Därmed kan man förvänta 
sig att det inom kort uppstår 
ett ökat behov av förskole-
platser i Lödöse, säger Lars 
Ivarsbo (C), vice ordförande 
i Utbildningsnämnden.

– Hur stort behovet blir 

och hur snart det kommer att 
uppstå är givetvis omöjligt 
att svara på, tillägger Ivarsbo.

För en tid sedan lät kom-
munen öppna en förskoleav-
delning i Tingbergsskolan 
och eventuellt måste man 
öppna en till inom kort.

– Den nya förskolan bör 
byggas och anpassas för 5-6 
avdelningar. Personligen ser 
jag gärna en flexibel lösning 
som innebär att man utan 
alltför stora åtgärder kan 
flytta verksamhetslokalerna 
till annan plats, om så skulle 
behövas. Vi pratar i så fall 
om moduler och absolut inte 
baracker, säger Ivarsbo.

– Frågan är vad det kostar? 

Jag vet att det finns exempel 
på sådana här lösningar i 
olika delar av landet. Syftet 
är inte bara att man ska 
kunna flytta lokalerna utan 
även kunna ändra dess verk-
samhetsinriktning, avslutar 
Lars Ivarsbo.

– Bildningsförvaltningen ska utreda frågan

Ny förskola i Lödöse?
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Lars Ivarsbo (C), vice ordfö-
rande i Utbildningsnämnden.

Anslutningstrafi ken med bussar till och från Lödöse Södra har inte fungerat på ett tillfreds-
ställande sätt vilket har fått många upprörda resenärer att höra av sig till kommunen.

Kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S).
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Problem med kollektivtrafi ken

– Lilla Edet näst bäst i landet

Maten inom äldreomsorgen i Lilla Edet får toppbetyg – näst bäst i landet. Här ses personalen 
på Lindkullens äldreboende.                 Arkivbild: Jonas Andersson

Maten inom äldreomsorgen rankas högtMaten inom äldreomsorgen rankas högt
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fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

Exklusiv
hårdinbunden fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt
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Din bok skickas 
inom 4 arbetsdagar!
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