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Personbil och
buss i olycka
ÅLEM. Strax före klockan
06.30 på måndagen var en
buss och en personbil
inblandade i en olycka på
E 22 strax norr om Ålem.
Personbilen körde ner i di
ket efter att bussen kört på
den vid omkörning. Kvin
nan som körde bilen fick
föras till sjukhus, men
kunde skrivas ut under
förmiddagen.
Olyckan inträffade i sö
dergående riktning och
vägen stängdes av. I norr
gående riktning var fram
komligheten begränsad.
I bussen färdades bara
chauffören som ska ha
klarat sig utan skador.

Polisen tog trio
med misstänkt
stöldgods
BLOMSTERMÅLA. När poli
sen kontrollerade en bil i
Blomstermåla vid 17-tiden
på måndagen visade det
sig att den var avställd och
hade körförbud. I bilen
färdades tre personer, en
man och två kvinnor.
Kvinnorna visade tecken
på att vara påverkade av
narkotika och togs med
för provtagning. I bilen
hittade polisen även miss
tänkt stöldgods vilket
innebär att mannen och
en av kvinnorna miss
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Bristande larm på
boende oroar anhöriga
● ●Nu kommer uppgifter om att det är fler larm på kommunens

 oende som inte fungerar, och det väcker stark oro både hos boende
b
och anhöriga som är kritiska till att brister inte åtgärdats.
MÖNSTERÅS KOMMUN. En
person uppger att det
under ett års tid varit

problem, utan att åtgärder
ska ha vidtagits. Personen
skriver i ett brev till social
nämnden att det finns en
uppenbar säkerhetsrisk
för de boende och att det
har inträffat tillbud.
I brevet nämns bland
annat en händelse där en
funktionshindrad boende
försökt hjälpa en dement
boende att larma för att få
hjälp ut från badrummet,
utan att någon personal
kom.
”Vad de då inte visste
var att larmet var trasigt
och att den personal som
skulle ha arbetat till 21.30
hade avvikit innan arbets
passet var slut”, skriver
den anhöriga.
I brevet nämns att den
anhöriga vid ett annat

tillfälle hittat den boende
i ett upprivet tillstånd,
även då på grund av att
ingen personal kommit
när personen förgäves
försökt larma.

”NN berättade sedan för
mig att hen aldrig har känt
sig så hjälplös, utsatt och
skräckslagen som när hen
satt ensam i sitt badrum
och förgäves försökte
larma. En person med

hens demensdiagnos är
extra skör och behöver
känna trygghet vilket ett
särskilt boende ska erbju
da”, skriver den anhöriga.
Agnetha Landberg (C) är
socialnämndens ordför
ande. När tidningen talar
med henne har hon precis
fått kännedom om brevet
och kan därför inte ge en
närmare kommentar.
– Det är klart att vi ska

”Det är klart att vi
ska reda ut vad
som har hänt,
det är väldigt
angeläget.”
Agnetha Landberg
Socialnämndens ordförande (C)

reda ut vad som har hänt,
det är väldigt angeläget,
säger hon.

Socialchefen

Christina
Samuelsson hänvisar till
problem kring upphand
lingen av larm. Larmsyste
met på det aktuella boen
det är sedan länge föremål
för upphandling.
– Från socialförvaltning
ens sida är arbetet klart
sedan lång tid tillbaka och

ligger nu i Västervik som
är Mönsterås upphand
lingsenhet. Här har pro
cessen dragit ut på tiden.
Detta arbete ligger utanför
vår påverkan, men vi är
djupt oroade och har vid
upprepade tillfällen ställt
frågor om varför processen
tagit så lång tid, uppger
hon.
– Lagen om offentlig
upphandling är en tung
lag men vi är mer bekym
rade över vilka effekter
långa processer har för
våra brukares säkerhet.
Vår beräkning var att vi
skulle haft vårt nya larm
system hösten 2017, säger
Christina Samuelsson.

Hur säkerställer man
säkerheten för de boende
när det är strul med
larmen?

i det aktuella larmet och
åtgärda detta. Vi är inga

specialister på teknik utan
behöver hjälp från andra
enheter och specialist
funktioner. Beroende på
vilka behov brukaren har
kan vi komplettera med
andra typer av larm. Den
vanligaste åtgärden är att
man utökar tillsynerna,
också detta utifrån vilka
behov brukaren har och
hur genomförandeplanen
ser ut. Handlingsplaner
görs skriftligen.

Christina Samuelsson och

Agnetha Landberg ska
träffas under veckan och
diskutera hur man kan
hantera situationen.
TEXT
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– Den första åtgärden är
att felsöka vad som är fel
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Meja Johansson och Nikki Funesjö var ensamma tjejer i lågstadiegruppen på sportlovs
aktiviteten i Parkskolans tekniksal. Mellanstadieeleverna bildade en egen grupp på
eftermiddagen.
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Stort intresse för robotar
Intresset för att lära sig att
programmera robotar är
stort bland unga.
MÖNSTERÅS. När
kom
munen och Industrins
Ostkustcentrum,
IOC,
annonserade ut sin sport
lovsaktivitet inom projek
tet Makerspace var intres
set bra mycket större än
vad det fanns platser för.
– Det var bra sug. Tyvärr
har vi fått säga nej till
många, men vi kommer
att ha fler aktiviteter fram
över, säger Lars Magnus
son.

Ett av de lite mer avancerade
robotbyggena som visades.

Han arbetar som förste
lärare i teknik på Park
skolan och samarbetar
med IOC i projektet vars
syfte är att uppmuntra
teknikintresset
i
alla
åldrar.

Målet är att få fler unga
att välja tekniska utbild
ningar och därmed skaffa
sig en kompetens som är
efterfrågad av företagen.
Med hjälp av IOC har det
köpts in bland annat
programmerbara bin som
används för att lära barn
grunderna i program
mering.
En annan populär lov
aktivitet som man har haft
är 3D-printing där man
skapar modeller i ett
datorprogram och skriver
ut dem i 3D-format.
ÅSA BOREFUR

