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När nöden är som 
störst är generosi-
teten som starkast. 

Efter monsterstormen 
Haiyan på Filippinerna har 
svenska folket skänkt flera 
miljoner kronor till hjälp för 
de utsatta. 

Många av oss har suttit 
stumma inför bilderna på 
människor som ska han-
tera sorgen efter förlorade 
anhöriga, samtidigt som de 
kämpar för sin egen över-
levnad. Den första tanken är 
ofta: ”Hur kan jag hjälpa?”

Såhär i juletid känns 
frågan säkert ännu mer 
viktig för många.

Jag vill uppmärksamma 
er på en möjlighet som finns 
sedan två år. När du som 
privatperson ger mellan 2 
000 och 6 000 kronor per år, 
så får du dra av 25 procent 
av beloppet i deklarationen. 
Denna avdragsrätt är ett 
sätt att stärka föreningslivet 
och det civila samhället. 
Ofta förmedlas den direkta 
hjälpen av ideella organi-
sationerna vars lokala sam-
arbetspartners snabbt når 
de mest behövande. Som 
Kristdemokrat är jag glad 
över att mitt parti genom-
förde denna reform och vill 
fortsätta utveckla möjlighe-
ten att göra avdrag för större 

belopp.  
Svenskarnas intresse har 

hittills varit imponerande. 
Över 625 000 unika givare 
donerade nästan en miljard 
kronor under 2012. Fler 
borde ta chansen. 

Fortfarande finns tyvärr 
hinder som gör att mindre 
föreningar inte kan agera 
fullt ut. Detta borde vi ändra 
på. Sverige har i förhållande 
till andra europeiska länder 
många föreningsaktiva och 
många föreningar. Det 
politiska systemet har dock 
inte hängt med. Länge var 
vi det enda landet i Norden 
som inte tillät avdrag för 
gåvor till föreningar. Sedan 
årsskiftet 2012 får den som 
vill ge gåvor till ideella 
föreningar göra ett sådant 
skatteavdrag. Kristdemo-
kraterna har varit mycket 
drivande i denna reform och 
vi ser det som ett steg i rätt 
riktning. Fler människor har 
valt att ge. Hjälp- och forsk-
ningsorganisationer gör ett 
mycket viktigt arbete och att 
underlätta för dessa borde 
vara en självklarhet. Gåvoav-
draget måste dock förenklas 
för att kunna ge full effekt 
och detta är en fråga som vi 
driver. 

Sune Rydén
Kristdemokraterna

”Hur kan jag hjälpa?”

I tidigare nummer av 
Alekuriren har M slått 
sig för bröstet då M, FP, 

C, KD och AD beslutat sig 
för att sälja ut den kommu-
nala assistansen. Vari ligger 
valfriheten i att sälja ut den 
kommunala assistansen, 
för det är ju valfrihet som 
hävdas då privata företag 
släppts in inom hemtjäns-
ten genom LOV? Gäller 
inte valfrihet när det gäller 
att ha möjlighet att välja 

kommunal anordnare inom 
personlig assistans? Är det 
kanske så att kommunala 
alternativ inte räknas i er 
valfrihet utan det skall vara 
privat? Vår syn på valfrihet 
inom V handlar om innehåll 
och inte om ägare.

Sen får ju sägas att precis 
som inom skola och äldre-
omsorg så tränger riskkapi-
talisterna sig in på assistans-
marknaden, och där har vi ju 
tidigare genom bland annat 

JB koncernens konkurs sett 
bristen på långsiktighet.

Vad gäller att låta privata 
aktörer ta över den kommu-
nalt drivna assistansen för 
att vi inte får full täckning 
för våra kostnader, så är det 
underligt att göra det samti-
digt som det pågår en utred-
ning om ersättningen för 
den personliga assistansen. 
Då kunde man i alla fall för-
vänta sig att man avvaktade 
resultatet av den innan man 

avvecklar en hel verksam-
het. Vilken tanke har ni haft 
på de som är anställda inom 
assistansen, eller spelade det 
inte någon roll?

Christer Pålsson (V)
Omsorg och 

arbetsmarknadsnämnden
Lisa Gustafsson (V)

Omsorg och 
arbetsmarknadsnämnden

Om vår personliga assistans i kommunal regi

Alla barn vägrar ibland. Då kan det vara bra att ha någon i närheten som 
vet allt om trotsåldrar, kost och barns utveckling. Vi finns på hundratals 
platser runt om i Västra Götaland och du hittar din mottagning  
på narhalsan.se

– det nya namnet på den offentliga primärvården
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God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi!

Vi kommer att hålla 
stängt i skepplanda 
20/12-12/1.
Vi öppnar åter 13/1. 
Våra nya öppettider är: 
Mån-tor kl 8-12.
Under tiden som det är stängt i Skepplanda 
är du välkommen till Närhälsan i Älvängen.

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se
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Behov av Tillfällig 
vistelse 2014. Den 
förändring inom äldre-

omsorgen som nu påbörjats 
inför 2014 innebär: 

• en utökning med ytter-
ligare tio bostäder inom 
särskilt boende för äldre, till 
totalt 172 bostäder. 

• att ett Specialistteam 
skapas, vars uppdrag är att 
tidigt möta kommuninvånare 
med behov av stöd efter sjuk-
husvistelse. Tillsammans med 

den aktuella hemtjänsten pla-
neras och verkställs insatser 
i hemmet från första dagen 
efter sjukhusvistelsen. Som 
en effekt av specialistteamets 
arbetssätt kommer sannolikt 
behovet av tillfälligt boende 
att ytterligare minska.

• att de växelplatser som 
idag finns, blir kvar men flyt-
tas inom Vikadamm. 

• att behov av tillfäl-
lig vistelse fortsättningsvis 
kommer att tillgodoses på 

öronmärkta platser, på våra 
fem särskilda boenden. Stor 
hänsyn kommer att tas vid 
erbjudande om plats, till 
individuella behov och förut-
sättningar. 

att möjlighet till snabba 
och akuta lösningar för behov 
av tillfälligt boende, även 
fortsatt kommer att tillgo-
doses.

Förändringarna har sin 
grund i ett ökat behov av 
särskilt boende och minskat 

behov av korttidsboende.
Hittills 2013 har 65 % 

av de som vistats på kort-
tidsenheten varit personer 
med behov av och beslut 
om särskilt boende. De har 
vistats på enheten i avvaktan 
på, eller efter beslut om sär-
skilt boende, därför att inte 
tillräckligt många särskilda 
bostäder har funnits att 
erbjuda.

Ann-Sofie Borg 
Verksamhetschef Äldreomsorg

Varför lägga ner en fungerande enhet?
Vart tar vi vägen i 

Ale kommun om 
vi behöver tillfäl-

lig rehabilitering efter till 
exempel stroke – komplice-
rade ben- eller armfrakturer, 
höftfrakturer eller planerade 
operationer, om vi inte kan 
åka hem direkt efter sjuk-
husvistelsen för att bostaden 
behöver anpassas eller när 
vi/våra anhöriga inte orkar 
längre när livet är på väg att 
avslutas (palliativa)?

Jo, på ett eventuellt 
ledigt rum på något av våra 
demensboende/äldrebo-
ende. Därmed inte sagt att 
personalen där ej har kom-
petens, de är fantastiska men 
för få och kommer inte att 
hinna ge den vård/träning 

som behövs. 
På Vikadamms korttids-

enhet finns lokaler/personal 
och närhet till sjukgymnas-
tik. Korttidsboendet (gamla 
rehabavd) har personal som 
är vana att jobba med många 
olika typer av patienter. 
Lokalerna är lämpliga för 
till exempel träning efter 
instruktioner från sjukgym-
nast/arbetsterapeut .

Som tanken verkar vara 
nu får dessa patienter ligga 
kvar på sjukhuset tills det 
blir en säng ledigt på något 
av våra boenden (alltså måste 
någon avlida eller säga upp 
sitt boende för att någon ska 
få till exempel träning) eller 
så får kommunen köpa en 
plats i en annan kommun. 

Orsakerna varför patienten 
inte kan gå hem direkt kan 
variera, bostaden måste 
anpassas, extra träning eller 
oro inför en ny livssituation.

Integriteten för dem som 
bor på våra boende, vart tog 
den vägen? Det är i deras 
vardagsrum det kommer att 
vara tillfälliga omsorgstagare 
under längre eller kortare 
perioder.

Även om namnet reha-
bavdelning har ändrats 
till korttidsboende är det 
samma typ av inriktning på 
vården: 

• rehabilitering
• palliativ vård
• växel/avlösningsplatser
• växelvård för dementa
Vi har ”bara” minskat 

antalet vårdplatser och 
personal och även ”mixat” 
vårdtagare/personal.

På korttidsenheten finns 
tillgång till personal med 
”spetskompetens” för pal-
liativ vård, personal som 
har arbetat med rehabilite-
ringsinriktad vård i många 
år, sjuksköterskor på plats 
måndag-fredag, läkarkontakt 
efter behov, övrig tid till-
gång till kommunens sjuk-
sköterskor. Sjukgymnast/
arbetsterapeut finns i huset 
och alla träningsredskap i 
gymnastiksalen samt tillfäl-
liga hjälpmedel.

Personalen på Vikadamm
tillfällig vistelse

Svar på insändare angående tillfällig vistelse

Jag har två barn som 
båda går på en av Ales 
kommunala skolor. 

Dagligen ser och imponeras 
jag av fantastiska lärare och 
pedagoger som läser av, 
följer upp och engagerar 
sig i barnen. Varje vecka 
får vi hem långa detalje-
rade veckobrev om allt vad 
veckan har innefattat. 

Anledningen till att 
många barn uppenbarligen 
har svårt för inlärning kan 
omöjligt bero enbart på 
skolans lärare. Vad gör alla 
föräldrar undrar jag? De 
verkar som om de har prio-
riterat bort tiden med sina 
barn. Många jobbar troligen 
extremt mycket eftersom de 
kan köpa dyra mobiltelefo-
ner, mega stora platt tv utan 
avstängningsknapp och tv-
spel till sina barn. Med alla 
dessa prylar och bristande 
förmåga att sätta gränser 

”slipper” de engagera sig i 
barnen även när de kommer 
hem sent på kvällen. Hur 
många läser en mysig god 
natt saga för sitt barn? Hur 
många föräldrar hinner 
lyssna på sitt barn utan att 
själv sitta och frenetiskt pilla 
på sin mobiltelefon för att 
inte missa något ”viktigt” på 
facebook? 
Vi föräldrar har en otroligt 
viktig del i våra barns eget 
lärande. Skolan är viktig och 
vi måste överföra en positiv 
känsla om den till barnen.  
Vi måste hjälpa våra barn 
att vara undrevisningsbara. 
Man kan inte lägga skulden 
på någon annan om man inte 
själv ger det minsta enga-
gemang. Vi måste engagera 
oss nu! 

Hälsningar från en
mycket nöjd förälder

Vilket ansvar 
tar vi föräldrar?

Älvvägen 13 • Älvängen 
Telefon 0303-74 60 48

Vi vill önska alla våra kunder
och vänner en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År
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