Sossebladet
Sävar-Täfteå Socialdemokratiska förening
Socialdemokraternas förslag om kvalitetssäkring
av välfärden
Socialdemokratiska partiledningen via Stefan Löfven och Carin Jämtin
har lagt ett förslag till riksdagen om nationella kavalitetslagar för
ordning och reda i välfärden.
Socialdemokraterna vill se en vinstbegränsning. Ingen vinst ska kunna
tas ut på bekostnad av kvaliteten, utan kvaliteten ska vara hög och
likvärd i såväl den privata som offentliga verksamheten.
De stora överskott som finns i delar av välfärden ( såväl inom den
privata som inom den offentliga) tyder på att dagens system inte är
effektiva. Vi vill att ersättningssystemet inom välfärden ses över, så att
de ersätter utförare för de reella behov och de kostnader som finns.
Skolpengen ska styras av elevernas behov, och ersättningen inom
vården av vårdtyngden.
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Förslaget innebär en effektivare
användning av skattemedel
genom:
•
•
•
•
•
•
•

Inga vinster på bekostnad
av kvaliteten
Förhindra onödiga
resursförbrukning
Resurser efter behov
Välfärdsföretag skall betala
skatt i Sverige
Lag om investeringsskydd
Skärpt tillsyn
Etiska koder

Hälsocentralen i Sävar
Efter landstingets införande av vårdval har budgetmodellen
för hälsocentralerna ändrats. En stor del av Hälsocentralens
budget bygger på hur många som är listade på hälsocentralen.
I dagsläget är det 10% som är listade på annan hälsocentral.
Vi uppmanar alla att lista sig på Sävar hälsocentral så att vi
kan få resurser att bibehålla möjligheten till god vård i
kommundelen.

Förändringar av
skolområdet i Sävar
Satsningar på upprustnig av
skolområdet i Sävar har kommit
en bit på väg. Trafiksituationen
har förbättrats men det återstår att
lyfta ut all biltrafik och
parkeringar från skolområdet.
Skolgården har rustats upp för 7
miljoner och den gamla hallen har
fått en ansiktslyftning.

Näst i tur är att få en välkomnande
ingång till skolan, nytt skol- och
folkbibliotek, musik"hus" och
ungdomsgård. Förändringarna
kommer att ske i etapper.
Kommunfullmäktige har beviljat
47 miljoner kronor under perioden
2014-2016.

Från Björkgårdenett hem för neurologiskt sjuka
till
Neurorehab Sävar- en högspecialiserad
neurologisk rehabiliteringsverksamhet

Bakgrund
MS-förbundets länsavdelning väckte redan på 60-talet idén om en
anläggning för rekreation och rehabilitering i Norrland. De försökte
påverka Riksförbundet för MS-sjuka att engagera sig i frågan. Vid den
första Röda fjädern-insamlingen öronmärktes 800 000 kr som en
grundplåt till projektet. Nu hade länspolitiker Västerbotten lyckats
påverka politiker i Landstinget och hösten 1975 togs beslut om att
landstinget skulle ansvara för den blivande enheten. Parallellt hade
kommunpolitiker i Sävar kommun reserverat en tomt som kunde vara
lämpligt för anläggningen. När Ulla Lindström, minister och företrädare
för Röda fjädern insamlingen, överräckte pengarna till MS-förbundet
gjordes det på tomten i Sävar.

Starten
Landstinget kom senare att bygga och ansvara för driften av
anläggningen Björkgården, som stod färdig 1 september 1980, samtidigt
Björkgården hade 30 slutenvårdsplatser för neurologisk rehabilitering
Ryska krigsoffer får
där även rekreation hade ett stort värde. Från att från starten ha omfattat minnessten
MS-sjuka utökades målgruppen till med andra neurologiska sjukdomar
som Parkinson. Patienterna vistades 4-6 veckor på Björkgården och
Sävar-Holmöns församling har,
kunde återkomma vid behov.
efter medverkan av Sävar
Hembygdsförening, rest en
Utvecklingen
minnessten över ryska soldater
LSS lagstiftningen och utvecklingen på läkemedelsområdet har gjort att som stupat i slaget vid Sävar 1809.
konsekvensen av sjukdomen inte ser lika ut idag som på 80-talet. Idag
försöker man genom tidiga insatser ge möjlighet att planera för sitt liv
Bild: Minnessten med text: Här
när sjukdomen försämras. Idag finns 12 slutenvårdsplatser och
vilar okända ryska soldater som
dagrehabverksamhet och poliklinisk behandling har utökats. En ny
stupade i slaget vid Sävar 19/8
patientgrupp, yrkesverksamma strokepatienter, har tillkommit samt ett 1809
utredningsteam.
Ansvarig för verksamheten är Gunilla Janzen. Hon har lett
verksamheten hela tiden sen starten och har varit öppen för nya idéer
och lyckats utveckla verksamheten så att den ligger i framkant i landet.
Redan i mitten av 90-talet startades en kursverksamhet. En grupp
personer med samma diagnos träffas för att lära sig mer om sin
sjukdom, vilka behandlingsmöjligheter och vilket samhällsstöd som
finns och inte minst utbyta erfarenheter. Grundkursen är tre veckor och
efter kursen har alla en egen handlingsplan klar. Efter sex månader är
det uppföljning. Det är alltid en närståendedag inlagd i kursen. Gunilla
betonar vikten av att närstående får bra information och kunskap om
sjukdomen. Det har visat sig att med ökad kunskap klarar man sig
längre utan vårdinsatser, ”Man blir sin egen motor”.

Täftebölevägen
Sävar-Täfteå socialdemokratiska
förening har i en skrivelse till
Trafikverket Region Nord begärt
att sträckan från Täfteböle till
Täfteborg ska få gatubelysning.
Det är många barn och ungdomar
som använder vägen till och från
skolan och andra aktiviteter i
Täfteå och gatubelysningen skulle
avsevärt förbättra trafiksäkerheten.
Föreningen har också begärt att
man ska göra en trafikmätning på
sträckan.

Bild: Avdelningschef Gunilla Janzen, Neurorehab Sävar
De som kommer till Neurorehab Sävar är gäster men i officiella
sammanhang pratar man om patienter. Ordets makt har stor betydelse,
säger Gunilla, och det är viktigt att stötta det friska.

Sävar marknad 27 maj

Sävar-Täfteå Socialdemokratiska
förening deltog även i år på Sävar
marknad. I år var det sol och fint
väder och marknaden hade många
besökare. Förutom att ge
Hälsofrämjande arbetsplats
besökarna möjlighet att prata med
Neurorehab Sävar har 40 anställda och det har varit en stabil
företrädare för föreningen såldes
personalgrupp och många av de anställda är spjutspetsar inom sitt
lotter. Lottförsäljningen gick
yrkesområde. Personalgruppen deltar aktivt i förändringsarbetet, säger mycket bra och vinsten, som
Gunilla och betonar att hela personalgruppen ligger bakom framgången. uppgick till 1000 kr, skänker
Arbetsplatsen är certifierad som en Hälsofrämjande arbetsplats. Ett stort föreningen till Världens barn.
arbete har lagts ner på att systematisera arbetet och visa på den
Bild: Bengt Holm och Fredrik Jokijärvi
utveckling som skett. Det är en bra bas för den fortsatta utvecklingen.

Framtiden
Drömmen om att anlägga en träningsträdgård håller på att förverkligas.
En trädgårdsdesigner har tagit fram ett förslag där det kommer att vara
möjligt för gästerna att arbeta med växter i upphöjda blombänkar eller
bara njuta av det vackra i trädgården. Anläggningsarbetet planeras till
sommaren.
Gunilla säger att det som saknas är en konferenslokal som behövs till
den stora kursverksamheten.

Kyrkovalet 2013
Nu är det dags att inleda nomineringarna inför kyrkovalet 2013.
Kyrkovalet äger rum den 15 september och då är det val till bl.a. kyrkofullmäktige och kyrkoråd.
Socialdemokraterna i Sävar-Täfteå har alltid varit engagerad i kyrkan. Eftersom några har lämnat sitt
uppdrag så behöver vi få fram nya engagerade personer som kan verka för socialdemokratiska värden i
kyrkan.
Du som är intresserad av att ha ett förtroendeuppdrag inom kyrkan kan vända dig till Carin E Nilsson 070681 37 53 eller 090-531 62 och anmäla ditt intresse senast den 15 februari 2013.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Sävar- Täfteå
Socialdemokratiska
förening

