
 

Ny politisk ledning i Lerums kommun. 
De kommande fyra åren blir det en koalition mellan 
de fyra borgerliga partierna M, KD, C och L som 
kommer att hålla i det politiska rodret i kommunen. 
Alexander Abénius (M) blir kommunstyrelsens 
ordförande och Christian Eberstein (KD) tar över 
området Stöd & Omsorg efter Eva Andersson (C). Vi 
ser fram emot en fortsatt positiv samverkan med 
politiken och hoppas på en fortsatt öppen och 
konstruktiv dialog, nu med Christian Eberstein. Allt 
talar för att det blir så, eftersom vi vet att omsorgs-
frågor ligger KD och Christian varmt om hjärtat.  

Vi vill ta tillfället i akt att tacka Eva Andersson för det 
fantastiska engagemang hon visat för demensfrågor 
och den öppna och konstruktiva attityd hon haft, inte 
minst i uppskattad samverkan med vår förening. Vi 
skickar dig här en välförtjänt symbolisk ros. 
 

Samtidigt hälsar vi Christian Eberstein välkommen, 
önskar honom varmt lycka till och ser fram emot en 
bra dialog kring våra hjärtefrågor. 
 
Här ser vi de nya kommunalråden samlade (Foto 
Carina Svensson, Lerums Tidning) 
 

 

 

Hur samverkar vi med omsorgsverksamheten?  
Under många år har Demensföreningen haft en positiv och konstruktiv samverkan med enhetschefer och andra 
nyckelpersoner vid kommunens äldre- och demensboenden. Vi har efter överenskommelse med respektive chef 
regelbundet förlagt våra styrelsemöten till allmän lokal på något av kommunens särskilda boenden. Eftersom vi 
inte har ekonomi att ha egen möteslokal har detta varit en stor fördel för oss, vilket vi är tacksamma för. Vi har vid 
varje tillfälle bjudit in enhetschef eller annan nyckelperson inom äldre- och demensvård för att, före vårt 
styrelsemöte, berätta om aktuellt läge. Detta ger oss en god bild av situationen och bättre insikt om viktiga 
aspekter och förbättringsmöjligheter som är av betydelse för våra medlemmar. Och det är ju för er som vi finns!  

När vi har observerat eller uppmärksammats på svagheter i systemet har vi tydligt framfört detta till 
sektorledningen. Exempel på detta är vår aktivitet att förbättra den undermåliga utemiljön vid flera boenden. Ett 
annat exempel är den uppmärksamhet vi riktar mot den pågående besparingskampanjen som kan få negativa 
konsekvenser för fysisk och mental aktivering av de boende, något som alla experter anser vara avgörande för 
deras välbefinnande och livssituation.  

Vi har också ögonen på bemanningsfrågor och den hårda belastning som den hängivna personalen utsätts för i 
samband med nedskärningarna, vilket får ödesdigra och kostsamma konsekvenser, bland annat i form av höga 
sjuktal. Om personalen inte orkar, hur blir det då för de demenssjuka på våra boenden? Med vilken tillförsikt kan 
anhöriga lämna sina närmaste till en vård de inte känner förtroende för? Var och hur vill vi själva bo, när vi en dag 
kanske inte längre kan ta hand om oss själva? 

Vi menar, på erfarenhetsmässig grund, att hög kvalitet i vården och omsorgen skapar god ekonomi, inte tvärtom. 

Vi hoppas att vi även fortsättningsvis skall ges möjlighet att ha denna goda och fruktbara relation med våra olika 
boenden. Vi hoppas också att förvaltningsledningen skall lyssna på oss och kanske vidta nödvändiga åtgärder när 
det behövs. Mer långsiktig påverkan kan vi skapa genom att positivt interagera med de politiska företrädarna.
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Kom till Café Förgätmigej den 10 december 
Glöm inte att besöka Café Förgätmigej på Ågården med föredrag, underhållning och fika – andra måndagen i 
månaden kl 18-20. Nästa gång – den 10 december – blir det samtal kring årets Nobelpristagare. Turid, som är 
uppskattad aktivitetssamordnare på Riddarstensgården kommer och underhåller med diktläsning och sång. 

 

 
Dags att bli Demensvän!  
Den uppskattade PR-kampanjen för att bli Demensvän fortsätter i hela landet. Allt oftare ser 
man hjärtat på jackan eller rockslaget. Vill du också bli Demensvän? Du kan enkelt anmäla dig 
här på www.demensvan.se. Eller kontakta styrelsen, så ordnar vi det. Gör det NU! Det är gratis! 
 

  
  
  

Snart nytt år! Tack för att du fortsätter att stödja oss!  
Det är dags att betala medlemsavgiften för 2019. Det kostar 200 kr. Då får du också den innehållsrika 
och uppskattade tidskriften Demensforum. Som ny medlem får du också den användbara Anhörigboken 
som gåva. 
Betala till BG 5003-3976 eller med Swish nr 123 528 41 12. Glöm inte att ange ditt namn. 
 
 

Vill du tala med oss?  
Þ Ring i så fall 0734 40 61 59 (Ordf.). Mer information hittar du på www.demenslerum.nu 
Þ Är det något särskilt som du tycker att våra medlemmar bör veta och som du vill att vi skall skriva 
      om? Ge oss gärna i så fall tips om det. 

 
 

           
Avslutningsvis vi i styrelsen tacka alla medlemmar och samarbetspartners 
för det gångna året. Vi önskar er alla en riktigt fin julhelg. Vi hörs igen på 
nyåret! 
 
 
På styrelsens vägnar och vid tangentbordet 
Bengt Arenhag 

 
 
 
 
 
 


