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Samhället står inför omfattande förändringar i den äldre befolkningen. Detta ställer stora 
krav på kommunernas förmåga att anpassa sina verksamheter efter förändrade behov och 
resurser. Se mig! Äldreplan för Ale kommun 2019–2026 beskriver kommunens målsättning 
och inriktning inom en rad område relaterade till äldre. 

I många år framåt kommer Se mig! att vara vägledande för beslut som rör äldres vardag. 
Planen har arbetats fram med hög delaktighet av kommuninvånare, brukare, närstående 
och personal. Cirka 800 personer har på något sätt deltagit i utformningen av Se mig!

Inom åtta områden finns mål framarbetade samt förslag på aktiviteter för att nå målen 
senast 2026. Äldreplanen tar sin utgångspunkt i den nationella utredningen om vård och 
omsorg för äldre som kom 2017.



”Jag vill att personalen ska tycka 
om att komma hem till mig”

(Kvalitet och effektivitet)

”Som anhörig känner jag mig 
trygg och väl bemött och upp- 
lever att jag ses som en resurs”

(Anhöriga)

”Jag har tillgång till teknik 
som ökar min självständighet 
och underlättar min vardag”

(Välfärdsteknik)

”Mitt boende underlättar min  
självständighet och ger mig trygghet”

(Boende för äldre personer)

Önskat läge 2026
”När jag har behov av stöd och hjälp 

vet jag vart jag ska vända mig och mitt 
behov sätts i centrum”

(Handläggning av behov)

”Om jag blir sjuk så vet jag att jag får 
den hjälp jag behöver”

(Sammanhållen vård och omsorg)

”Jag trivs och utvecklas på  
min arbetsplats och ser varje 
individs behov och förmåga”

(God kompetensförsörjning)

”Jag har, oavsett bakgrund och förmåga, 
förutsättningar att leva ett gott liv”
(Hälsofrämjande, förebyggande och 

rehabiliterande insatser)
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Tema Kvalitet och effektivitet

Mål 2026 ”Jag vill att personalen ska tycka om att komma hem till mig.”

Strategier Utveckla salutogent 
förhållningssätt i äldreomsor-
gen.*

All verksamhet ska bedriva 
ett systematiskt kvalitets- och 
uppföljningsarbete.

Ökad kontinuitet. Förtroende och tillit.

Aktiviteter I samverkan arbeta fram 
aktiviteter för att implementera 
ett salutogent förhållningssätt.

Arbetet med kvalitetslednings-
systemet ska färdigställas och 
implementeras full ut i alla 
verksamheter.

Samordna insatser. Främja relationen mellan den 
som behöver och den som ger 
vård och omsorg, till exempel 
utveckla kontaktmannaskap.

Arbeta fram redskap för att 
uppnå en ökad kontinuitet.

* Ett salutogent förhållningssätt innebär att man utgår från, och tar vara på, det friska hos individen. Man utgår från hälsans ursprung och arbetar hälso- 
främjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar och stimulerar till en känsla av självständighet och meningsfullhet.
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Tema God kompetensförsörjning

Mål 2026 ”Jag trivs och utvecklas på min arbetsplats och ser varje individs behov och förmåga.”

Strategier Rätt kompetens i alla led. Jämställdhet avseende löner 
och heltid.

Vårt arbetssätt ska präglas av 
evidensbaserad praktik.

Attraktiva yrken och attraktiv 
arbetsgivare.

Aktiviteter Tillsätt en arbetsgrupp för att 
utreda vad som är ”rätt” kompe-
tens och vilka behov som finns 
i organisationen. Denna utred-
ning inleds med en inventering 
(inklusive språkkunskaper).

Heltid som norm – en 
förutsättning för jämställdhet.

Inrätta akademiska tjänster 
50/50 forskning/praktik.

Utforma en kommunikations-
strategi för att marknadsföra 
vård och omsorg i Ale.

Utveckla en tydlig karriärstege 
med koppling till lönekriterier. 
Detta inkluderar att utforma 
befattningsbeskrivningar för 
respektive ”steg” liksom 
fortbildningsplaner.

Tydlig karriärstege med 
koppling till lönekriterier.

Möjliggöra flexibla utbildnings-
möjligheter.

Utforma garantipunkter som en 
del i kompetensförsörjningen.

Utveckla specialistkompetens 
inom demens, psykisk ohälsa, 
vård i livets slut och hjärt- och 
kärlsjukdomar.

Utveckla samarbetet med ut-
bildningsanordnare/skola och 
arbetsgivare inom lokala vård- 
och omsorgscollege.
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Tema Handläggning av behov

Mål 2026 ”När jag har behov av stöd och hjälp vet jag vart jag ska vända mig och mitt behov sätts i centrum.”

Strategier Individens behov i centrum (IBIC). Tydlig och förståelig handläggnings- 
process.

Det ska vara lätt att ansöka om hjälp.

Aktiviteter Utreda hur IBIC kan användas som arbets-
metod vid handläggning.

Tydliggöra och förenkla handläggnings- 
processen där möjlighet finns.

Arbeta aktivt med informationsåtgärder i 
samarbete med den förebyggande 
verksamheten.

Möjliggöra att IBIC kan användas som ut-
gångspunkt i arbetet (verksamhetssystem, 
kompetens hos personal  etc).

Information och formuleringar ska ses över i 
syfte att tydliggöra processen och göra den 
enklare att förstå.

Se över tillgängligheten; så väl den fysiska 
som digitala.

Följa utvecklingen på nationell nivå 
avseende förändringar i utbudet av insatser 
som kräver biståndsbeslut.

Utveckla digitala tjänster.
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Tema Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser

Mål 2026 ”Jag har, oavsett bakgrund och förmåga, förutsättningar att leva ett gott liv”

Strategier Äldre ska ha tillgång till 
aktivitetslokaler där aktiviteter 
bygger på delaktighet och 
samverkan.

Ale kommun ska ligga i fram-
kant gällande hälsofrämjande 
och förebyggande insatser.

God tillgång till tränings- 
möjligheter för äldre.

Det ska vara lätt att förflytta sig 
tryggt mellan sin bostad, service 
och aktiviteter.

Aktiviteter Tillsätt en arbetsgrupp (med 
blandad sammansättning) kring 
hur samverkan mellan 
kommunen och föreningarna 
kan utvecklas.

Utöka den förebyggande  
verksamheten med till exempel 
föreläsningar för nyblivna 
pensionärer.

Rehabiliterings möjligheter i 
samband med korttidsvistelse.

Inventera färdvägar och res-
vanor. Vidta åtgärder utifrån 
resultatet för att främja tryggt 
resande.

Samla kompetens i en funktion 
med kunskap om utbud av 
aktiviteter etc (aktivitetsvärd, 
äldrecoach/senior-ombud).

Kompetensutveckling inom 
rehabilitering för medarbetare 
inom hemtjänst och särskilt 
boende.

Skapa säkra gångvägar och 
belysning i samhället, där det är 
möjligt att på ett säkert sätt ta 
sig fram med rullstol.

Se över utbudet av aktiviteter i 
samråd med brukare och fören-
ingar.

I samverkan med andra aktörer 
utreda möjligheterna till t.ex. 
utegym, motionsslingor etc.

Utveckla stödprogram inom 
demens, psykisk ohälsa, vård i 
livets slut och hjärt- och kärl-
sjukdomar.

Samla information om aktivi-
teter som finns i kommunen 
(oaktat organisatör).

Utöka den uppsökande verk-
samheten.
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Tema Sammanhållen vård och omsorg

Mål 2026 ”Om jag blir sjuk så vet jag att jag får den hjälp jag behöver”

Strategier Primärvård och kommun tar 
ett gemensamt ansvar i tidiga 
insatser.

Utveckla användandet av sam-
ordnad individuell plan -SIP.

Trygg och säker in- och 
utskrivning från sjukhus.

Trygg och säker palliativ vård.

Aktiviteter Tillsätt en arbetsgrupp (med 
blandad sammansättning) kring 
hur samverkan mellan 
kommunen (förebyggande och 
bistånd) och primärvården kan 
utvecklas.

Fortsatt arbete med mobil när-
vård.

Inkludera hemtjänsten i 
pågående arbete.

Planerade aktiviteter utifrån 
SIMBA.*

Utveckla arbetet med palliativ-
registret i samverkan.

*SIMBA är en vårdsamverkansorganisation för Den Nära Vården i mellersta Bohuslän och Ale



9SE MIG! ÄLDREPLAN FÖR ALE KOMMUN 2019–2026

Tema Anhöriga

Mål 2026 ”Som anhörig känner jag mig trygg och väl bemött och upplever att jag ses som en resurs.”

Strategier Anhörigperspektivet ska vara en naturlig 
del i verksamheten.

Information om anhörigstödet i kommunen 
ska synliggöras.

Stödet till anhöriga ska utvecklas.

Aktiviteter Medarbetare ska ha kunskap om och 
informera om anhörigstödet i kommunen.

Information om anhörigstöd ska utvecklas 
och förbättras samt finnas samlad och lätt 
tillgänglig.

Tillsätt en arbetsgrupp där anhörigrepre-
sentanter ingår med uppdrag att komma 
med förslag på hur anhörigstödet kan 
utvecklas i kommunen.

Utveckla modellen för anhörigombud i 
arbetsgrupper.

Flexibel avlösning/växelvård.

Samverkan med föreningar ska utvecklas.
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Tema Välfärdsteknik

Mål 2026 ”Jag har tillgång till teknik som ökar min självständighet och underlättar min vardag”

Strategier Ökad självständighet, integritet och 
trygghet för äldre med hjälp av ny teknik.

Ale kommun ska ligga i framkant vad det 
gäller användning av ny teknik för äldre.

Infrastrukturen för IT-lösningar ska vara 
väl utbyggd, pålitlig och kompatibel.

Aktiviteter Tillhandahålla tekniska lösningar som 
underlättar för den enskilde att bibehålla 
självständighet, integritet och trygghet.

Fortsatt arbete och engagemang inom 
AllAgeHub, (200 h).

Verka för att kontinuerligt bygga ut och 
säkra upp infrastrukturen som möjliggör 
användandet av välfärdsteknologi.

Möjlighet för äldre att få handledning 
och hjälp i att använda ny teknik. 
Integreras i det förebyggande arbetet.

Vid nybyggnation av boenden för äldre 
ska tekniska lösningar som underlättar 
självständighet, integritet och trygghet 
byggas in från början.

Utreda gränsdragning mellan för- 
skrivning, kommunalt ansvar och den 
enskildes ansvar för välfärdsteknik.

Personal som arbetar med äldre ska ha 
utbildning i de tekniska lösningar som 
används.

Skapa möjlighet för personal och äldre 
att testa ny teknik via testmiljö på Ale 
Seniorcentrum.

Personal som arbetar med äldre ska kon-
tinuerligt få fortbildning inom området.

Kommunens offentliga lokaler ska vara 
utrustade med teknik som bidrar till att 
alla kan delta (syn, hörsel).
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Tema Boendeformer för äldre personer

Mål 2026 ”Mitt boende underlättar min självständighet och ger mig trygghet”

Strategier Trygghetsbostäder ska finnas 
på flera platser i kommunen.

Lätt att förändra sin boende- 
situation utifrån sina behov.

Kommunens äldreboenden 
ska vara hemtrevliga med 
plats för besökare.

Tillagningskök med servering 
ska finnas på alla särskilda 
boenden.

Aktiviteter Se över samverkan med de 
hyresvärdar och fastighets- 
ägare som finns i kommunen.

Kommunen ska arbeta för att 
tillgängliga lägenheter avse-
ende både utformning och 
utbud skapas.

Inventera befintliga boenden 
avseende skick, möjligheter till 
övernattning för närstående 
etc.

Följa planerad renovering och 
upprustning av tillagningskök 
på Björkliden och Klockare-
ängen.

Innehållet i trygghetsbostäder 
så som aktiviteter utvecklas i 
samverkan mellan aktivitets-
värd och de boende.

Samla information om 
bostadsbidrag, flyttning etc.

Skapa barnvänliga ytor på 
samtliga boenden.

Omvärldsbevaka om och hur 
det är möjligt att subventione-
ra maten för pensionärer.

Bomässa riktad till seniorer. Vid planering av nytt äldre-
boende ska delaktighet från 
kommuninvånare vara stor 
från start.

Se över riktlinjerna för 
biståndshandläggning.

Utreda möjligheten till juridisk 
hjälp och stöd exempelvis vid 
bostadsanpassning.
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Ale kommun, 449 80 Alafors • Kontaktcenter 0303-33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se


