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Datum och tid 2019-05-07, 19:00-21.00 

Plats Klubbstugan Gläntevi, Alvhem 

Presidium Ordförande Claes- Anders Bengtsson (KD)  
Förste vice ordförande Willy Kölborg (S)  
Andre vice ordförande Wimar Sundeén (KD 

Sekreterare Malin Jigfelt 

Inbjudna Ann-Sofie Borg, Verksamhetschef, Sektor Arbete, trygghet och omsorg 
Ulrika Johansson Verksamhetschef, Sektor Arbete, trygghet och omsorg 
Jonny Hagberg och Kenny Eriksson, Torpet 
Merja Forsäng och Bertil Hansson, Ale Golfklubb 

Antal deltagare Ca; 30 

Ortsutvecklingsmöte i Alvhem 

Inledande presentation  
Ordförande Claes- Anders Bengtsson hälsar alla välkomna till kvällens ortsutvecklingsmöte Han 
presenterar kvällens inbjudna gäster och ber dem säga något kort om sig själva. Därefter låter han 
presidiet presentera sig själva, sekreteraren och sist presenterar han sig själv.  

Föregående mötesanteckningar samt svar på tidigare frågor 
Tidigare protokoll finns under fliken på www.ale.se ”Kommun & politik – Så kan jag påverka – 
Ortsutvecklingsmöten” 

  

http://www.ale.se/
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Nya ärenden vid dagens möte 

Information om Ale kommuns Äldreplan 
Ann-Sofie Borg, Verksamhetschef och Ulrika Johansson, Verksamhetschef sektor arbete, trygghet 
och omsorg presenterar sig själva och inleder med att förklara att de kommer att presentera den nu 
gällande ”Äldreplan för Ale kommun 2019–2026”. 

Planen gjordes gällande i juni förra året och arbetades fram genom ett medskapande samhälle. 
Arbetssättet som använts är ett inlyssnande arbetssätt där medborgarna får stort inflytande och 
deras åsikter får stort fokus. Äldreplanen tar sin utgångspunkt i den nationella utredningen om vård 
och omsorg om äldre personer som kom 2017 och de 8 kvalitetsområden som belyses i den. Ann-
Sofie Borg förklarar att det är viktigt att ha den förankringen för att också hålla det som händer 
nationellt tillgodo i vår plan.  

Arbetet med att ta fram planen pågick i parallella processer. Där ingick en dialog med 
pensionärsrådet, brukarrådet, seniormässan, medarbetare på APT och medborgarpaneler (ett sätt 
att kommunicera via mejl där man får svara på olika frågor utifrån frågeställningen). Avslutningsvis 
hölls en workshop med 60 deltagare där man tillsammans skrev hela planen på en dag.  

Ann-Sofie Borg poängterar att Ale Kommun vid tillfället för workshopen inte formulerat egna mål 
för vad kommunen ville med äldreomsorgen utan målen skulle formuleras tillsammans med 
medborgarna under denna workshop. Under dagen formulerades ”Se mig! Äldreplan för Ale 
kommun 2019–2026”. Vissa av målformuleringarna i planen är rena citat tagna ur dialogerna. I 
många år framåt kommer de att vara vägledande för beslut som rör äldres vardag.  

Årligen sker en prioritering av nämnden kring vilka områden som nämnden ska arbeta med. Det 
utnämns en ansvarig för varje funktion för respektive mål. Samtliga medborgare bjuds in som en 
funktion och arbetet sker i grupper med blandad sammansättning. Det första uppföljningsarbetet 
sker i år och därefter planeras en mer omfattande uppföljning halvvägs, dvs. år 2022. 

Arbetet för att nå målen är redan igång och Ulrika Johansson tillsammans med Ann-Sofie Borg 
visar olika exempel ur planen, tema för tema. Bland annat tar man upp hur man under temat 
”Kvalitet och effektivitet” fokuserar på det salutogena som innebär att man fokuserar på det friska 
istället för det sjuka. Därtill vill man stärka kontaktmannaskapet så att ”jobbaren ska jobba nära”. 
Implementeringen sker i hela organisationen och genom samverkan med personal, genom dialoger, 
workshops etc.  

Under temat ”God kompetensförsörjning” vill man förtydliga karriärstegen för arbetstagaren samt 
tydliggöra arbetsbeskrivningen. Bland annat har man utvecklat samarbetet med 
utbildningsanordnare samt infört heltid som norm för anställning. Under temat ”Handläggning vid 
behov” ligger fokus på tydlighet och information. Viljan finns att jobba i IBIC (Individens Behov I 
Centrum), men p.g.a. olika problem med system etc. avvaktar man med implementeringen av IBIC.  

Under temat ”Hälsofrämjande förebyggande och rehabiliterande insatser” jobbar kommunen med 
rehabiliteringsmöjligheter i samband med korttidsvistelse och vad man som brukare kan förvänta 
sig av vården. Under temat ”För sammanhållen vård och omsorg” utvecklar kommunen 
primärvården på jourtid etc. och under temat ”Anhöriga” lägger kommunen en stor vikt vid att ta 
fram en bättre och tydligare information än den som finns idag om anhörigstöd och vad man som 
anhörig kan göra. 

Under temat ”Välfärdsteknik” är det aktuellt med ett nytt system för att underlätta signeringar som 
till exempel när brukare får medicin samt för att underlätta uppföljning av historiken kring en 
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brukare. Det är också aktuellt med e-lås för att vårdpersonal snabbare ska kunna komma fram vid 
trygghetslarm. Trygghetskameror införs som ett pilotprojekt och under hösten finns en plan för att 
komma igång med mobil dokumentation. 

Information från Café Torpet 
Jonny Hagberg och Kenny Eriksson tackar för inbjudan. De inleder med att berätta att Café Torpet 
startade för fyra år sedan och att man i år satsar på mer aktiviteter med fler artister och händelser. 
De välkomnar alla till ett besök och delar ut exemplar av årets artistschema.  

Kenny berättar vidare om artisterna och lyfter fram exempel som Flamingokvintetten och Smith & 
Tell som också kommer att vara det band som startar igång verksamheten den 29 maj. 

Johnny berättar om hur köket har renoverats under vintern och att man nu kan erbjuda en 
fullvärdig restaurang på heltid som också har fullvärdiga alkoholrätter. Som en nyhet kommer man 
att kunna boka bröllop, middagar och andra arrangemang. Han informerar om att Café Torpet 
ligger i Slittorp med en närliggande busshållplats dit bussar går vardagar. Från och med 17 juni går 
bussarna även på helger i och med förändringarna som kommer att ske i linjenätet. 

Johnny fortsätter med att prata om vandring och om hur Pilgrimsleden som kommunen arbetar 
med går i närheten av Café Torpet och deras ”Mosebacke” som är ett Bed and Breakfast för gäster. 
På Café Torpet har man tagit fram ett vandringspaket som i korthet inkluderar boende, mat och en 
rekommenderad vandringstur (delvis på Pilgrimsleden) upp till Mauritzberg.  

Kenny berättar om hur Café Torpet har som ett mål att föra folk samman och om hur den 
målsättningen har lett till att Café Torpet anordnar med gratiskonserter vissa lördagar. Till dessa är 
det fri entré, men det finns en ”tipbox” där man kan ge ett bidrag till artisten. Förhoppningen är att 
det kan locka många både nya och gamla besökare. Konserterna hålls oftast mitt i veckan på 
onsdagar. Till dessa hör oftast en grillbuffé från kl. 17:00. Konserten startar ca; kl. 19:00 och håller 
på fram till kl. 21:00 eller kl. 21:30. Jonny förklarar att man satsar på korta kvällar med kvalité 

Slutligen presenteras nyheten bufféfrukost med melodikrysset som ordnas på lördagar från och 
med 18 maj.  

Information från Ale Golfklubb 
Merja, ordförande, Lennart (krögare) och Bertil Hansson presenterar sig och tackar för att de får 
komma. 

Merja inleder med att prata om hur golfen är en jämställd folksport med 500 000 aktiva 
medlemmar där män och kvinnor representeras i relativt lika stor mängd. Hon trycker på fördelen 
med att alla kan spela tillsammans tack vare poängräkningens utformning. Vidare pratar hon om 
golfens hälsoeffekter och om att den motion som man får när man går en golfrunda (när man rör 
sig lite och länge) gör att man lever längre. Hon framhäver även hur golfen har betydelse för det 
sociala samspelet och turismen, samt för ekonomin då den skapar arbetstillfällen. Därtill menar 
Merja, gynnar golfen landskapet som sköts och hålls öppet och tillgängligt för alla.  

Hon berättar om historien bakom golfbanan i Ale. Om hur platsen är historisk mark och 
boningshuset kommer från tidigt 1700-tal, medan källaren härstammar från Gustav Wasas tid. 
Parken har anor ifrån medeltiden.  

Golfklubben startade år 1985 och deras första driving range stod klar år 1986. Arkeologiska fynd 
bidrog till en fördröjning av banbygget och först år 1989 fick man tillståndet för att anordna en 
bana. År 1990 stod den första korthålsbanan klar och år 1992 invigdes en 18-hålsbana. År 1996 
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stod klubbhuset färdigt och år 1997 kunde klubben köpa loss all önskad mark. År 2002 anlades en 
ny maskinhall och år 2004 eldas den gamla ladan och den gamla tävlingsexpeditionen upp av 
brandkåren. År 2005 färdigställs ett nytt klubbhus med kansli tävlingsexpedition, omklädningsrum, 
konferensrum etc. År 2008 renoveras det gamla klubbhuset som nu blir restaurang och år 2007 
byggs det gamla klubbhuset ut. Idag är klubben en mötesplats för alla, med golf, restaurang, 
naturstig och ridväg.  

Merja fortsätter med att tala om statistik för klubben innefattande medlemsantal, de aktiva 
medlemmarnas kön, ålder, vart de bor etc. Hon går också igenom hur många rundor som spelades 
förra året och hur många av dem som spelades av gästande spelare. 13 500 golfrundor gjordes bara 
av egna medlemmar samtidigt som gäster från 25 andra klubbar spelade 454 rundor.  

Vidare presenteras organisationen, där det sitter sju personer i styrelsen. Under dem finns 10 
kommittéer från juniorer till seniorer med flera som har hand om bland annat tävling, marknad och 
banutveckling. 

Ale Golfbana hade premiäröppning på valborg och då med nyheten att Alfhems värdshus öppnar i 
ny regi. Lennart berättar att tanken är att värdshuset ska leverera middag, café och kiosk, och på så 
sätt bli ett komplement till den kiosk som finns idag. I restaurangen råder självservice när personal 
inte finns på plats vilket möjliggör generösa öppettider. Gästerna plockar maten själva och betalar 
med ”Swish” sin betalning. Förhoppningen finns om att få till ett tillstånd för att kunna servera 
öl/vin till maten. I restaurangen finns pensionärsrabatter och Golfklubben erbjuder ”testa på golf” 
på torsdagar. 
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Övriga frågor 

Finns det någon rutin för uppföljning av äldreplanen? 
Ann-Sofie Borg svarar att det är ett årligt beslut för politikerna. En del saker ger sig självt i 
verksamheten. Planen innehåller inget nytt, utan det är mål som vi haft innan, men nu har det blivit  

Det är svårt att förstå vad som står i häftet. 
Ulrika svarar att de absolut tar till sig av den kritiken och välkomnar alla att vara med i 
arbetsgruppen för att utveckla äldreomsorgen vidare. 

Kommer e-låsen att installeras hos alla? 
Ja, kommunen startar i liten skala, men ökar över sikt. Målet är att e-låsen ska installeras hos alla 
brukare och kommunen står för kostnaden.  

Jag tycker att boendeformen är en viktig fråga, varför pratar man inte mer om den? 
Kommunen satsar på fler trygghetsbostäder och aktivitetsvärldar. Renoveringen av Björkliden och 
Klockarevägen är pausat eftersom kalkylerna inte höll och man ser vidare på vilken ställning man 
ska ta i frågan. 

Finns det plats för socialkontakt för äldre. Träffpunkter, caféer eller rum så att man inte isoleras 
ensam hemma? 
I trygghetsbostäderna finns aktivitetsvärldar som anordnar aktiviteter. Mötesplats 60 anordnar 
aktiviteter för alla oavsett boendeform. Därtill finns det Slöjderiet i Älvängen som ordnar träffar 
för socialt umgänge, brukarråd och pensionärsråd, samt Ale stöd- och kontaktverksamhet. I 
Alekuriren annonseras också under kommunnytt om aktuella aktiviteter. 

Tar man hänsyn till att boende på samma enhet ska trivas ihop, kunna umgås och 
kommunicera?  
Det finns två kategorier av boende i Ale Kommun. Den första formen är ”Särskilt boende”, som är 
för dem med stora behov av stöd och hjälp. Den andra boendeformen är trygghetsbostäder som är 
för dem som har ett mindre behov av stöd och hjälp.  

Torpet ligger ju ganska långt ifrån Pilgrimsleden. Anordnar ni skjuts? 
Nej, i vandringspaketets förslag på led utgår de vandrande från Café Torpet. 

Innan det var Café Torpet vad var det då? 
Det var ett torp och ett garage där man anordnade en loppmarknad. Loppmarknaden lockade folk 
och då började man sälja kaffe till besökarna. Kaffet kompletterades snart med bulle och besökarna 
kom inte längre bara för loppmarknaden utan också för att umgås i vacker miljö. Därifrån växte 
företaget vidare till vad det är idag.  

Det är ett högt tryck på pendelparkeringarna i Älvängen finns det någon plan för att förbättra? 
Mikael, Kommunalråd svarar att det redan är gång med en förbättring av parkeringsplatserna i 
Älvängen. Parkeringen vid Axelsson får heldagsparkeringar istället för korttidsparkeringar bland 
annat. 

Det är långt att åka till återvinningscentralen i Bohus. Varför får vi inte använda den i Göta på 
samma sätt som vi kan använda dem i Göteborg? 
Mikael, Kommunalråd svarar att Ale kommun har inlett ett samarbete med Göteborg som säger att 
vi får använda deras återvinningsstationer, men att Lilla Edet står utanför det samarbetet. Ale 
Kommun lyfter återkommande frågan för att se om ett samarbete med Lilla Edet kan bli möjligt, 
men hittills har kommunen inte fått gehör. Vi tar med oss frågan och kan tillägga att kommunen 
också arbetar på en lösning för problemet att invånare dumpar saker som inte hör hemma där på 
FTI:s återvinningscentraler. Beslut har kommit om att testa en mobil återvinningscentral i 
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Skepplanda. Om utfallet blir bra där så finns en plan om att sätta in mobila återvinningscentraler på 
fler orter.  

Ordförande uppmanar slutligen samtliga att fundera över vilka gäster som de önskar bjuda in till 
nästa möte i höst och mejla in förslag till clars-anders.bengtsson@ale.se.  

Genomgång av föregående protokoll 
Ordförande Claes-Anders tar upp frågan om trasiga om uttjänta anslagstavlor och det konstateras 
att det ännu inte har hänt något i den frågan och att det arbetet kvarstår. 

Angående utbudet av bänkar ska KPR ta upp frågan på nästa möte. Problemet kommer av att 
kommunen inte äger mycket mark att ställa bänkar på och därför är det osäkert om efterfrågan går 
att tillgodose.  

Avslutande ord 
Mötet avslutas med att Claes- Anders och Willy tackar alla mötesdeltagare för visat intresse. Nästa 
ortsutvecklingsmöte blir till hösten 2019. Dagordning annonseras i Alekuriren samt publiceras på 
kommunens hemsida www.ale.se  

Claes-Anders Bengtsson Malin Jigfelt  
 

Ordförande Sekreterare 

 

  

mailto:clars-anders.bengtsson@ale.se
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Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i Nödinge  
Datum: 

Fråga:  
Det är långt att åka till återvinningscentralen i Bohus. Varför får vi inte använda den i Göta på 
samma sätt som vi kan använda dem i Göteborg? 

Besvaras av:  

Svar: 
 

Övrigt att ta med oss till höstens möte 
Önskemål inkommer om att exploatören för nybyggnationen i Lilla Alvhem ska komma som gäst 
vid nästa möte. 
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