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NOL. Socialdemokra-
ternas seniorutskott 
arrangerar träffar för 
seniorer och daglediga 
en gång i månaden fram 
till valet i höst.

Folkets Hus i Nol utgör 
mötesplats för dessa 
sammankomster.

Den inledande träffen 
hade tema äldreomsorg 
där partimedlemmen 
Monica Westberg, med 
erfarenhet från fyra 
olika decennier inom 
vården, berätta om sina 
erfarenheter.

Det är valledningens admi-
nistratör Jarl Karlsson som 
ansvarar för träffarna i Fol-
kets Hus. Vid sidan av dag-
träffarna ordnas också kvälls-
möten under rubriken Soppa 
& politik.

– Vi behandlar ämnen 
som exempelvis skolan, re-
gionpolitiken, föreningslivet 
och Europaparlamentsvalet. 
Alla är välkomna till intres-
santa diskussionskvällar, häl-
sar Jarl Karlsson.

På torsdagens seniorträff 
redogjorde Monica West-
berg för sina 36 år som an-

ställd i Ale kommun. Nume-
ra är hon pensionär.

– Jag började som vårdbi-
träde på Vikadamm i Älväng-
en, utbildade mig till under-
sköterska och var med om att 
starta upp ett demensboende 
i Nödinge. Jag jobbade som 
utredare för personer med 
demenssjukdomar och har 
varit chef på olika nivåer 
inom olika enheter.

– Min erfarenhet säger 
att vi har en relativt bra äld-
reomsorg i Ale kommun. 
Däremot finns det mycket 
som kan göras bättre. Att 
biståndsbedömarna ska sitta 
ihop med IFO (Individ- och 
familjomsorgen) tycker jag 
är bra. De kan ha hjälp av 
varandra eftersom de utför 

myndighetsutövning båda 
två. Biståndsbedömarna har 
en oerhört viktig roll, förkla-
rade Monica.

Åhörarna lyssnade intres-
serat och fick klart för sig vad 
Monica Westberg anser om 
LOV – Lagen Om Valfri-
hetssystem.

– Det gillar jag inte. Det 
är svårt att välja som gam-
mal. I Ale kommun finns 
nu fyra företag, men bara 
tre-fyra ärenden. Det finns 
inget intresse. En del påstår 
att det tar tid att bygga upp, 
men vad kostar inte det?

Monica Westberg sätter 
också ett frågetecken kring 
rådande arbetsmiljö i Ale 
kommun.

– Personalpolitiken är 

inte bra. I alltför många fall 
får personalen reda på för-
ändringar alldeles för sent. 
Det är bättre att ha med sig 
personalen i processen från 
första början. Det gäller att 
ta vara på personalens kom-
petens. I just det avseendet 
anser jag att Ale har tappat 
lite grann.

– År 2030 kommer det att 
fattas 270 000 omsorgsarbe-
tare i landet. Vi måste börja 
nu för att få folk intresserade 

av vården. Även facken måste 
bli bättre. Att vård- och om-
sorgsprogrammet försvinner 
nu när Ale gymnasium går i 
graven är inte bra, säger Mo-
nica Westberg.

Under den efterföljande 
dialogen var det en stor sam-
stämmighet med de kom-
mentarer som Monica West-
berg framfört. Deltagarna 
framförde också att stora 
delar av äldreomsorgen, ge-
nom stort personalengage-

mang, gör fina insatser för 
vårdtagarna.

– Den personalutbildning 
som pågått och pågår ger 
ökad trygghet och ännu bätt-
re bemötande för kommu-
nens äldre. Dock kan vi kon-
statera att det behövs mer 
personal i verksamheterna 
och detta vidarebefordras 
till valledningen, säger Jarl 
Karlsson.

Nästa seniorträff är tors-
dagen den 6 mars. 
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– Sossarna arrangerar öppna möten
Seniorträff i Folkets Hus

Monica Westberg redogjorde för sina erfarenheter inom äldreomsorgen i samband med 
den seniorträff som Socialdemokraterna bjudit in till i Nols Folkets Hus.

Hans Hellman och Sven Pettersson lyssnade intresserat till 
Monica Westbergs föredrag.
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Det är vi
som är
Axelssons!

Hästgård i mycket bra läge!

Enplanshus med garage, ett mindre stall och egna marker. Vad mer kan man önska! 
Huset har tre sovrum, braskamin och härlig altan. I stallet får du plats med 4 hästar. 

Pris 2.795.000:- som utgångspris. 
Visas 20/2 och 23/2. 
Adress Sannum Smedsgård 560.

Rivningsobjektet som blev drömhuset!

varsamt renoverat till dagens skick. Man har behållit den gamla charmen. Bra läge, 
centralt i Bohus, med trädgård uppdelad i oaser att njuta av alla härliga växter i. Kök, 

Sannum
Bohus


