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Ale kommuns KPRSamråds Verksamhetsberättelse 2018 

 

KPR (Kommunala PensionärsRådet) i Ale kommun 

Under året har vi haft sex möten med Ale kommun. Som underlag för mötena har 

pensionärsorganisationerna SPF, PRO och RPG (KPRSamråd) haft gemensamma förmöten 

för att behandla frågor som vi ville ta upp. Bland de ärenden som vi behandlat kan nämnas: 

➢ Nya Seniorcentrum i Älvängen 

➢ Intraprenad på Björklidens äldreboende 

➢ Brandskydd på äldreboenden och även hos de som har hemtjänst 

➢ KPRSamråds medverkan i en ny äldreplan för Ale kommun. 

➢ Studiebesök på kommunens äldreboenden. 

➢ Lokaler i Aktivitetshuset i Älvängen. 

➢ Tillgång till Vård och Omsorgs lokaler, Folkets Hus och Bygdegårdar 

➢ Brukarrådets rutiner och organisation 

➢ Tillagning av mat på våra äldreboenden 

➢ De boendes hälsa på äldreboendena 

➢ Fixartjänsten 

➢ En ny äldreplan 2019 ─ 2026 

➢ Omsättningen av sjuksköterskor 

➢ Trygghetsboenden 

➢ Överkapacitet på äldreboendeplatser 

➢ Busshållplats vid ICA/Läkarhus i Älvängen 

➢ Trygghetstelefon för ensamboende 

➢ Mattaxor 

 

➢ Inlämnade remissyttrande 

  

Nya seniorcentrum i Älvängen 
Vår referensgrupp för det nya äldreboendet i Älvängen blev tillsammans med representanter 

från Ale kommun inbjudna till en första presentation innan invigningen. Vi noterade att 

lägenheterna var mindre än väntat. Badrummen var välinredda. Vi var frågande till kapaciteten 

i matsalen. Vi efterlyste uppgifter på vilka utrymmen som kunde disponeras av föreningarna i 

kommunen. Vi fick inget svar på detta. 

 

Intraprenad på Björklidens äldreboende 

Beslut om intraprenad på Björkliden med 3-årsbudget togs av kommunfullmäktige i december 

2017. Vid detta möte gav Hans Hellman en historik över ärendet i samband med allmänhetens 

frågestund. 

Det som oroväckande är att det cirkulerar obekräftade uppgifter om att en stor del av vinsten 

som har skapats på Björkliden kommer att ”tas i beslag” och överföras till den övriga budgeten 

för 2019.  
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Enl KPR-protokoll 2018-11-26: ”Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden behöver fatta beslut 

om budget för 2019, samt om Björklidens budgetförutsättningar, vilka kan behöva justeras för 

att nämndens äldreboenden ska ha lika villkor.”  

Vi vill gärna få ta del av denna ekonomiska jämförelse.  

Vi har markerat vår oro inför eventuellt beslut om ändrade ekonomiska förutsättningar för 

intraprenaden vid Björkliden särskilda boende. 

Vid KFs möte den 17/12 2018 aktualiserade Hans Hellman ärendet om intraprenaden på 

Björkliden. Åberopade att det vid mötet för ett år sedan var stor enighet om en treårsbudget.   

Björkliden har i år uppnått en lägre sjukfrånvaro i jämförelse med andra motsvarande enheter 

och ingen personalomsättning och därmed ett gott ekonomiskt resultat.  

Det visar nu bevis på okänsligt och dåligt övergripande ledarskap när Ale kommun kommer att 

”ta hand om” en del av det överskott som enhetschefens goda ledarskap och personalen på 

ett förtjänstfullt sätt har skapat. 

Hans Hellman avslutar med två frågor till fullmäktiges ledamöter: 

 - Vilken personalpolitik har ni i Ale kommun? 

 - Vad vill ni med äldreomsorgen i Ale kommun? 

 

Brandskydd på äldreboenden och även hos de som har hemtjänst 

Vi i KPRSamråd tog upp frågan om brandskydd, utrymning vid brand, utbildning av chefer och 

övrig personal samt checklista för brandsäkerhet inom hemtjänsten. Säkerhetshandläggare 

Jenny Bohlin tog med sig frågan gällande MSBs checklista. 

Under 2018 har vi inte fått något svar. 

 

KPRSamråds medverkan i en ny äldreplan för Ale kommun. 

Vi framförde till KPR att vi var beredda att fördjupa våra insatser i den fortsatta processen.  

Vi föreslog också att de som skulle driva utvecklingen om den nya äldreplanen skulle ta 

kontakt med Kungsbacka kommun som hade kommit längre med införandet av IBIC 

(Individens behov i Centrum). Vi fick inget positivt svar om detta. 

Hans Åström presenterade för Ann-Sofie Borg och Ulrika Johansson en Matrisorganisation 

som ett alternativt sätt att arbeta med för att genomföra den nya äldreplanen. Hans fick inget 

svar överhuvudtaget och fick inte heller någon möjlighet att diskutera förslaget.   

Vårt deltagande i fortsättningen är beslutat. Vi har fått personfördelningen till de olika 

arbetsgrupperna 

 

Studiebesök på kommunens äldreboenden. 

Äldreboendet Klockarängen i Skepplanda 

Boendet har totalt 49 platser. Personal: totalt 60 personer. Ledningen sköts av 2 enhetschefer. 

Personalen arbetar varannan helg. Vidare utbildningen var webb-baserad. Det primära 

önskemålet var att få en ökad bemanning. 

Den lovade ombyggnad av kök till tillagningskök har inte genomförts. 

En stor frivilliginsats i form av promenader, bingo och sångstunder. 
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Äldreboendet Ale Seniorcenter i Älvängen 

Detta är ett nybyggt hus och nyligen invigt. I huset inryms det särskilda boendet, hemtjänst, 

förebyggande verksamhet, Rehab och korttidsboende. Det finns inget behov att rekrytera ny 

personal. Två enhetschefer ansvarar för ledningen. 

Äldreboendet Backavik i Nödinge 

Boendet har 40 lägenheter. Personal: 57 personer vid vårt besök. Två enhetschefer. Maten 

tillagas i eget kök. God arbetsmiljö. Ledning positiv till att införa Intraprenad. 

Äldreboendet Björkliden (Intraprenad) 

Intraprenadavtalet gäller under en treårsperiod. Boendet har 32 lägenheter. Personal: 31 

personer. Sjukfrånvaro: totalt 5 %. Verksamheten för jan – mars visar ett överskott på 266´. 

Ledningen: En enhetschef + 30% samordnare. Känslan i organisationen är genomgående 

positiv. Väntar på att ombyggnaden av kök/matsal ska komma igång. 

Äldreboendet Fridhem i Surte 

Sedan en avdelning stängts under sommaren har boendet 20 platser. Personal: totalt 13 

personer där de flesta har heltid. En grupp ur personalen är delaktig i schemaläggningen. 

Maten kommer från Backavik. 

 

Lokaler i Aktivitetshuset i Älvängen. 

Aktivitetshuset i Älvängen skapades för att Ale kommuns pensionärer och frivilliga 

organisationerna skulle kunna ägna sig åt olika kreativa, stimulerande och utvecklande 

aktiviteter både på dagtid och kvällstid. På det sättet har det fungerat i många år.  

Ale kommun har de senaste åren succesivt tagit över, annekterat, fler och fler lokaler.  

SPF Seniorerna Ales föreningsexpedition stängdes utan föregående varning.  

Vid årsskiftet 2017/2018 meddelades det att all fritids- och pensionärsverksamhet skulle ut ur 

huset. Trots våra protester vräktes deltagarna i våra pågående aktiviteter (vävning och 

snickeri) utan att några ersättningslokaler erbjöds. Nu disponeras Aktivitetshuset av 

kommunens tjänstemän. 

Sammantaget kan vi konstatera att detta ärende har hanterats mycket oproffsigt och utan 

empati. Ale kommuns agerande är minst sagt skamligt och utan hänsyn till äldre personers 

välmotiverade behov. 

 

Tillgång till Vård och Omsorgs lokaler, Fokets Hus och Bygdegårdar 

Vi pensionärsföreningar har i många år haft s k Nolltaxa för våra välgrundade och 

engagerande aktiviteter de angivna lokalerna. Det finns kommunala krafter som vill stoppa det. 

Vid årets slut fick vi besked om att Nolltaxan skall åtminstone gälla för 2019. 

 

Brukarrådets rutiner och organisation 

Vi kan fortfarande konstatera att vissa brukarråd inte fungerar tillfredsställande. I vissa fall kan 

det bero det på att några enhetschefer av olika anledningar inte engagerar sig.  

Vi kan också konstatera att Brukarrådens ekonomiska rutiner avviker från Ale kommuns 

ekonomiska rutiner. Vi har föreslagit ett antal åtgärder för att förändra Brukarrådens 
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verksamhet, bland annat har vi föreslagit att varje Brukarråd ska få ett ekonomiskt bidrag på 

totalt 12 000 kr/år.  

Vi poängterade att det är viktigt att 60+verksamhetens kostnader inte tas av Brukarrådens 

ekonomiska bidrag. Vi har också lämnat in ett remissvar på åtgärder för ytterligare stimulans 

för de boende på våra äldreboenden. 

 

Tillagning av mat på våra äldreboenden 

Vi har ständigt framfört att det vore önskvärt att samtliga mottagningskök på äldreboendena 

skull byggas om till tillagningskök. Under året planerades och startade ombyggnaden av de 

första köken. 

 

De boendes hälsa på äldreboendena 

Vi betonade hur viktigt det är att de boende ges fysisk träning för att i första hand stärka de 

stora muskelgrupperna. Om detta inte görs föreligger en uppenbar risk för Zarkopeni. 

 

Fixartjänsten 

Under året fick vi information om att Fixartjänsten av ekonomiska skäl skulle upphöra vid årets 

slut. Att slopa Fixartjänsten möttes av omfattande protester av våra medlemmar. Vi lämnade in 

en skrivelse med våra starka argument för att få behålla Fixartjänsten. Vi har inte ännu fått 

något beslut.  

 

En ny äldreplan 2019 ─ 2026 

Vi lämnade in ett omfattande remissyttrande om planen med utgångspunkt från IBIC. 

Vi fick överhuvudtaget ingen reaktion eller respons på våra synpunkter. 

Äldreplanen har fått namnet: ”Se mig!” 

 

Omsättningen av sjuksköterskor 

Sedan 2013 har det rent allmänt varit svårt att rekrytera sjuksköterskor. Sektor ATO arbetar 

aktivt med att rekrytera. Vår bedömning är att det fortfarande saknas personal. Vi frågar oss 

vad den stora omsättningen, bl a inom hemsjukvården, beror på. 

Informerades om att bemanningssjuksköterskor anlitas för arbete under sommaren till en 

kostnad av 1, 5 MKr under året. 

 

Trygghetsboenden 

 Beslutad definition på Ale kommuns trygghetsboenden: 

 * Tillgång till gemensamhetsutrymmen 

 * Möjlighet till gemensamma måltider 

 * Tillgång till personal 

 * Bostäderna ska vara hyresrätt eller kooperativ hyresrätt 

 * De boende ska vara 65 år eller äldre. 
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Överkapacitet på äldreboendeplatser 

 Vecka 23 var 33 platser tomma på Ale kommuns äldreboenden varav 25 var planerade för 

uthyrning till Göteborgs stad enl ett 4-årigt. I april meddelade Göteborg att de inte hade behov. 

Vi efterlyste hur avtalet var skrivet och om det fanns någon klausul om vad som händer när 

Göteborg bryter avtalet. Detta avtal var en muntlig överenskommelse. 

Effekten för Ale kommun blev, av ekonomiska skäl, att stänga några avdelningar på 

boendena. Vi motsatte oss varje sänkning av personaltätheten för att spara pengar. 

Det finns inget beslut att stänga Fridhem, men att minska med 10 platser och att 20 platser 

ska vara öppna för samma typ av boende som tidigare. 

 

Busshållplats vid ICA/Läkarhus i Älvängen 

Älvängens postterminal har flyttats och Älvängens läkarhus har också flyttats. Vi lämnade in 

en skrivning om att vi anser att det måste finnas en busshållplats vid dessa viktiga 

samhällsfunktioner. Vi fick besked om att detta skulle vara klart under hösten 2018. 

 

Trygghetstelefon för ensamboende 

För de som är ensamboende finns det uppenbara risker med bl a fall eller annat riskläge och 

att de då inte kan få kontakt med någon för att få hjälp. 

Vi har tyvärr inte fått något förslag på hur de ensamboendes trygghet ska kunna lösas 

Vi får se till att vi tar upp denna fråga även under 2019! 

 

Mattaxor 

Vi fick en förfrågan med föreslagna höjda avgifter för kost på särskilda boenden. 

I vårt remissvar föreslog vi I stället för en direkt höjning en stegvis justering under en 

treårsperiod.   

 

Inlämnade remissyttrande: 

Trygghetsbostäder i Ale kommun 

Behovsanalys avs lokaler och bostäder inkl trygghetsbostäder 

Aktiviteter för boende på särskilda boenden i Ale kommun. 

Individens behov i centrum 

Ett nytt program för äldrevård i Ale kommun 2019 ─ 2026 

En ny äldreplan 2026 

Mattaxor 

Lokaler och bostäder 2020 ─ 2029 

Detaljplan Skepplanda 8:4 

 

 

Hans Åström 


