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Liberal omsorg i praktiken
Det är passande att
träffa Lena Jonsson en
januaridag när solen
skiner. Lena har i
många år bidragit med
hjärta och glädje i det
liberala arbetet.
När hon möter upp
Bror Wallström för ett
samtal om liberalism
och engagemang går
det inte att undvika
hennes värme.
Lena berättar att hon även
innan hon engagerade sig
politiskt hade liberala värder
ingar. Allt eftersom hon
började följa med Gunnar
Melin på möten har hon fått
mer insyn och blivit mer aktiv
i det politiska arbetet. Sedan
valet 2014 är Lena ledamot i
omsorgsnämnden för
Liberalerna Örnsköldsvik.
Bror Wallström, vårt partis
gruppledare i Örnsköldsviks
kommunfullmäktige vill
självklart veta vad Lena tycker
om sitt första förtroende
uppdrag i en kommunal
nämnd.
Känner du att du kan
påverka trots att vi inte är
i majoritet?
– Ja, delvis svarar Lena. I
december lämnade vi i
Alliansen in ett yrkande om
att utreda förutsättningarna
för att erbjuda mer insatser.
Men nämner vi något om LOV
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Lena Jonsson är ledamot i omsorgsnämnden för Liberalerna. Genom
politiken känner Lena att hon kan få gehör och påverka samhället.

får vi kalla handen.
Lena vill gärna se att
personalen får möjlighet att ge
mer stöd till de som behöver
de mest så att vi genom hela
livet kan göra egna val.
— Jag har även fått följa hem
tjänsten i Trehörningsjö en
dag för att få inblick i var
dagen. Det var mycket trevligt
och lärorikt.
Vad betyder ditt
engagemang i Liberalerna
för dig?
— Det är jättekul! Ger
verkligen mycket socialt, i
synnerhet nu förklarar Lena.
Jag har lärt känna många nya
människor. De flesta är
jättebra, oavsett vilket parti de
tillhör. Och även om jag inte
har den insyn jag skulle vilja
ha så får man ju lite insyn i
hur saker och ting fungerar.

Jag kan se kedjan lite längre.
Lenas engagemang kan alla
som följt den lokala politiken
på nära håll vittna om. Bror
passar på att fråga om hon
rekommenderar andra att
engagera sig.
— Ja då! Jag försöker berätta
om hur roligt det är och få
med familjen och kompisar.
— Ja, det är svårt att engagera
ungdomar mitt i karriären
konstaterar Bror. Varför
tycker du att de ska sätta av
tid för att engagera sig
politiskt?
Lena förklarar att hon känner
att hon kan få gehör och för
hoppningsvis påverka sam
hället i rätt riktning.
— Vad skulle vi ha för
samhälle om det inte fanns
människor som engagerade
sig i politik, i föreningar och i
byar?
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— Ja, avsevärt mycket dyrare
svarar Bror och passar på att
höra vad Lena har för tankar
om framtiden.
Vilka ungdomsfrågor är
viktigt för dig att driva?
— Det är kanske lite flummigt
men bra skolor och bra barn
omsorg, svarar Lena snabbt.
Lena vill arbeta för att barn
barnen ska kunna flytta hem
ifrån när de blir stora, att de
ska kunna hitta bostäder till
bra pris.
— Sedan är det även viktigt att
det finns kommunikationer
som fungerar och som gör att
vi kan ta oss i alla riktningar.
Och jobb naturligtvis!
Bror instämmer, jobb är
väldigt viktigt att det finns och
samtalet landar snart i de ut
maningar som finns för de
som valt att arbeta med
människor. Just nu är det
många som arbetar med
människor i våra byar som
påverkas av politiken.
Vad är dina tankar kring
förslaget om att lägga ned
boenden i kommunen?
— Det är sorgligt om
kommunen tar bort verk

samhet i Sidensjö och Mo
liden. Det är mysiga miljöer
och de särskilda boendena ger
så mycket till bygderna. Vi har
fått höra att lokalerna har
brister som måste åtgärdas, på
Mogårn är det små rum med
toaletter i korridorerna.
Lena konstaterar att tjänste
männens förslag kommer slå
hårt mot landsbygden.
— Jag tycker att det nästa bo
ende som byggs måste hamna
utanför tätorten.
Bror Wallström håller med
Lena, det går inte att samla
allt inne i stan. Han frågar om
vad som har sagts om vad som
ska hända med byggnaderna.
Kan det skapas
trygghetsboenden eller
liknande?
— Det är det som utreds just
nu som jag har förstått det,
svarar Lena. Men vi vet inte
vad som kommer att hända.
Jag tycker att Smajoriteten
arbetar för att folk ska bo
hemma så länge som möjligt.
— Går det att se hur det på
verkar kommunens ekonomi
frågar Bror.
— Vi vet att om en brukare har
mer än fem timmar per dag så

 Nästa boende som byggs måste
hamna utanför tätorten
konstaterar Lena Jonsson.

är det billigare för kommunen
att erbjuda ett vårdboende än
hemtjänst förklarar Lena.
Samtidigt har vi sett att
kommunens timmar för hem
tjänst ökar trots att vi inte har
fler brukare.
— Det är viktigt att
kommunen jämför kostnaden
för särskilda boenden med
kommunens kostnad för
bostadsanpassning, den
kostnaden är inte småpotatis.
Vet du hur kostnaderna
för de olika alternativen
beräknats?
— Det är det jag inte riktigt
kan förstå. Det blir ju nästan
tre miljoner per plats. Även
om gemensamma utrymmen
ingår så känns summan hög.
Lena har många frågor om de
föreslagna förändringarna för
kommunens särskilda
boenden. Vi kan nog räkna
med att hon inte kommer att
vara sysslolös i sin nämnd
framöver.

Text & Bild
Lena och Bror Wallström, gruppledare för Liberalerna Örnsköldsvik i
kommunfullmäktige.
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