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Veckan innan jul drabbades stora delar av Jämtland och Västernorrland av 
stormen Ivar. Tusentals hushåll blev utan ström, många var utan både ljus 
och värme.
Att vi behövde hjälp för att våra kunder skulle få strömmen tillbaka till jul 
var uppenbart.
 
Med denna annons vill vi rikta ett stort tack till Ale El, Göteborg Energi, 
Härryda Energi och Kungälv Energi som skickade fullt utrustade arbetslag 
för att bistå oss i vårt röjningsarbete. Ett speciellt tack till era elmontörer 
och deras familjer som ställde upp för oss och våra kunder i juletider.
Tack för ert engagemang!
 
Med hälsningar från medarbetare
 
Jämtkraft Elnät AB

Tack för all hjälp!

JAMTKRAFT.SE

NÖDINGE. Backaviks 
äldreboende öppnar nu 
upp sin fjärde och sista 
avdelning och välkom-
nar 10 nya hyresgäster.

– Det känns så kul 
att äntligen få utnyttja 
hela vår potential, säger 
enhetschefen Eva Lans 
Samuelsson.

I september 2012 såg Backa-
vik dagens ljus och aleborna 
kunde glädjas åt ett äldrebo-
ende utöver det vanliga. Sto-
ra ljusa ytor, ett eget tillag-
ningskök, inomhusstrand, 
bioanläggning och en ”sin-
nenas trädgård” bidrar till 
den höga trivseln. 

Sammanlagt finns det 
plats för 40 hyresgäster för-
delade på fyra avdelningar, 
men först i förra veckan öpp-
nades den sista upp. Den blir 
Ale kommuns första blanda-
de avdelning för både perso-
ner med demens och soma-
tiska, kroppsliga sjukdomar.

– Även om det egentligen 
är bäst att dela upp så har 
man i det här fallet frångått 

t i d i g a r e 
p r i n c i p e r 
för att till-
godose det 
stora beho-
vet. Vi har 
istället valt 
att dela upp 
inom av-
delningen, 
säger Eva 
Lans Samu-
elsson.

Redan nu i veckan flyttar 
de första hyresgästerna in 
och av sammanlagt tio är det 
två par.

– Vi har förmånen att kun-
na öppna upp en dörr mellan 
två lägenheter och på så sätt 
skapa en stor lägenhet för två 
personer. Det är något vi är 
väldigt glada över att kunna 
erbjuda. 

Även boendets påkostade 
tillagningskök får nu utnytt-
jas som det är tänkt och Eva 
Lans Samuelsson har även 
en förhoppning om att man 
i framtiden även ska kunna 
laga mat till andra enheter. 

– Äntligen får vi öppna 
upp vår gröna avdelning. Det 
har känts så tråkigt att de fina 
lokalerna stått oanvända.

ALE. Antalet barn och 
ungdomar som institu-
tionsplacerat har mins-
kat från 12 till 3 på bara 
ett år i Ale kommun.

Det innebär dock inte 
att färre är i behov av 
insatser utan är resul-
tatet av ett utvecklat 
arbetssätt inom Individ- 
och familjeomsorgen.

2012 institutionsplacerades 
12 barn och ungdomar i Ale 
kommun. 2013 var den siff-
ran nere i 3.

Anledningen är ett ut-
vecklat arbetssätt inom in-
divid- och familjeomsorgen, 
där man allt oftare tillämpar 

hemmaplanslösningar.
– Vi har allt mer förlitat 

oss på forskningen som sä-
ger att man mår bättre på 
lång sikt av att vara kvar i 
sin hemmamiljö. Utifrån ett 
barn- och ungdomsperspek-
tiv anses hemmaplanslös-

ningar vara mer gynnsam-
ma, där man arbetar med 
hela familjen. Föräldrastö-
det och även stöd från sko-
lan är otroligt viktigt, säger 
Jenny Thorsell, chef för 
Individ- och familjeomsor-
gen – IFO i Ale

Utvecklingen till ett nytt 
arbetssätt har omfattat hela 
verksamheten och hon ger 
en eloge till alla medarbe-
tare för anpassningen till ett 
nytt förhållningssätt. 

– Man kan aldrig helt 
komma ifrån institutions-

placeringar, men vi försö-
ker att så långt det går låta 
barn och ungdomar bo kvar 
hemma. 

Minskningen av institu-
tionsplaceringar har bidra-
git till sänkta kostnader på 
6 miljoner kronor. Det nya 
arbetssättet kan följas upp 
tidigast 2015. 

JOHANNA ROOS

Färre barn och unga institutionsplaceras 

– Backaviks äldreboende välkomnar nya hyresgäster
Grönt för ny avdelning

Nyöppning. Nina Rantanen, Eva Lans Samuelsson, Fazile Salihi, Maud Lindholm, Sonja Kotani och Gloria Wallin hälsar välkomna till Back-
aviks nyöppnade gröna avdelning. 
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