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TORSDAG 14 FEB

Överraska

ANGERED/ALE. I Ale 
har äldre nu möjlighet 
att själva välja vem 
som ska utföra deras 
hemtjänst. 

Flexi Assistans är 
den första privata 
utföraren av hemtjänst 
att godkännas av kom-
munen.

Den 1 november 2012 
införde Ale kommun kund-
val inom hemtjänsten enligt 
lagen om valfrihetssystem 
(LOV). 

Homayoun Amiri och 
Narges Dourandish, äkta 
makar och ägare till Flexi 
Assistans, hade följt turerna 
kring LOV och när beslutet 
togs var de inte sena med att 
skicka in en ansökan till kom-
munen. 

De uppfyllde kraven och 
blev därmed den första pri-
vata utföraren att godkännas. 
Redan nu går det att göra ett 
aktivt val genom bistånds-
handläggaren och från och 
med 1 mars kommer alebor-
nas hemtjänst även att kunna 
utföras av Flexi Assistans. 

Företaget har lite över tio 
anställda, som idag främst 
arbetar med personlig assis-
tans. Efterhand som man får 
uppdrag i Ale kommer man 
att utöka personalstyrkan. 
Till sommaren räknar man 
med att ha mellan 7 och 10 
brukare i behov av hemtjänst. 

– Vi vill konkurrera för 
att höja kvaliteten på vården, 
men i vissa fall kan vi även 
samarbeta med kommunen 
för att lösa det så bra som 
möjligt för brukaren, säger 
Homayoun och Narges till-
lägger: 

– När vi har kommit så 
pass långt inom äldrevården 
får vi inte stagnera utan fort-
sätta att utvecklas. Vårt mål 
är att vårdtagaren ska bli så 
nöjda som möjligt utefter de 
resurser vi har. 

Mänskliga kontakter
Hon har själv över 20 års 
erfarenhet inom vårdyrket 
och kommer att vara med 
ute hos brukarna under den 
första tiden.

Man hoppas på att kunna 
konkurrera genom att ha en 
liten organisation med korta 

beslutsvägar och nära per-
sonliga kontakter.

– Våra beslutsvägar är i 
princip obefintliga, vilket 
gör att det finns utrymme 
för flexibilitet. Den mänsk-
liga kontakten är viktigt och 
man ska alltid kunna ringa 
mig eller Narges om man 
undrar över något. För oss 
är det viktigaste att bruka-
ren känner sig trygg och det 
inkluderar att, så långt det 
är möjligt, ha samma person 
som kommer hem till en, 
säger Homayoun.

Språkkompetens
Ett vanligt problem inom 
hemtjänsten är att tiden inte 
räcker till mer än att utföra 
de grundläggande sysslorna. 
Hur många timmar man är 
berättigad hemtjänst bestäms 
av biståndshandläggaren.

– När du för kanske första 
gången i ditt liv behöver hjälp 
för att klara dig, då får det inte 
vara på något annat sätt än det 
bästa. Jag har själv sett bris-
terna inom vården. De gamla 

får bara de grundläggande 
behoven tillfredsställda, men 
det räcker inte. Jag har skämts 
för att jag inte haft tid att 
sitta och prata en stund, men 
det finns sätt att ändå visa att 
man bryr sig. En kram kan 
betyda otroligt mycket, säger 
Narges. 

Att ha stor språkkompe-
tens bland de anställda är 
något man värdesätter efter-
som mycket av tryggheten 
skapas genom språket.

– När det gäller svenskar 
med utländsk bakgrund bety-
der det mycket att bli omhän-
dertagen av någon som talar 
ens hemspråk. När man blir 
gammal tappar man det nyaste 
språket först och det blir en 
tillbakagång, inte minst när 
det sociala umgänget mins-
kar. Man ska alltid ha med sig 
att varje person har sin egen 
unika historia och förtjänar 
att bemötas med respekt, 
säger Narges.
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Hemtjänst i privat regi. Homayoun Amiri och Narges Dourandish, äkta makar och ägare till 
Flexi Assistans, hade följt turerna kring LOV i Ale och när beslutet togs var de inte sena 
med att skicka in en ansökan till kommunen. 

Fredagsfi ka 
med sossarna!

Träff a kommunalråd 

och riksdagsledamot 

på Svenheimers på 

Ale torg.

Säg vad du tycker 
om (S) politik. Alla 
frågor och funderingar 
är varmt välkomna!
 
Fredag 15 februari kl 13-15. 
Vi bjuder på fi ka!
 

P.S Kan du inte nu på fredag 

kommer vi fi nnas på ett 

café i Ale en fredag i 

månaden fram till 

valet. Nästa gång i 

Älvängen 8 mars. 

D.S

Paula Örn Christina 
Oscarsson
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