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SKEPPLANDA. 
Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden 
tilldelas fem miljoner 
kronor för särskilda 
satsningar inom äldre-
omsorgen.

I paketet inryms 
bland annat en ökad 
personaltäthet på sär-
skilda boenden samt 
att omvandla Klocka-
rängen till ett demens-
centrum.

– Det här är ett första 
steg att leverera det 
vi lovade i valrörelsen. 
Vi tycker att de äldre 
är en eftersatt grupp 
och därför känns det 
väldigt gott att kunna 
göra den här sats-
ningen, säger Kommun-
styrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M).

Ett 25-tal besök på arbets-
platsträffar för att där snappa 
upp idéer och förslag från 
personalen, diskussioner 
med det Kommunala pen-
sionärsrådet samt en djup-
gående dialog med Lisbeth 
Tilly, sektorchef för arbete, 
trygghet och omsorg, ligger 
till grund för de satsningar på 
fem miljoner kronor som nu 
sker inom äldreomsorgen.

– Under ett halvårs tid 

har jag lyssnat med verk-
samheterna för att ta reda 
på vad som saknas eller vad 
som är eftersatt inom äldre-
omsorgen. Det har lett fram 
till dessa specifika åtgärder 
som vi nu väljer att satsa 
extra pengar och resurser på, 
säger Boel Holgersson (C), 
ordförande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden.

Boel Holgersson är 

mycket tillfreds med det 
beslutsunderlag som tagits 
fram och gläds över att majo-
riteten nu kan driva igenom 
några av de satsningar som 
man kanaliserade ut under 
valrörelsen.

– Det är viktigt att vi visar 
handlingskraft, säger Boel.

Satsningarna sker trots 
att Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden brottas 

med ett underskott efter den 
första tertialrapporten.

– Många av våra verksam-
heter styrs av lagstiftning 
och i takt med ökade behov 
har vi dragit över budget. Vi 
hade inte kunnat hålla undan 
fem miljoner kronor till nya 
satsningar, men majoritets-
gruppens beslut om att ändå 
driva igenom dessa idéer är 
naturligtvis något som jag är 

väldigt glad över, säger Boel 
Holgersson.

Satsningarna som görs är 
följande:
• Klockarängens särskilda 
boende omvandlas till ett 
demenscentrum. Tanken är 
att denna satsning ska kunna 
göra Klockarängen till ett 
boende med spetskompetens 
som kan tjäna som stöd för 
hela övriga demensomsor-
gen.
• Öppen verksamhet, i syfte 
att ge möjlighet för äldre 
personer att aktivera sig, 
startas upp. I samråd med 
denna verksamhet skulle det 
kunna finnas en möjlighet 

att även bedriva uppsökande 
verksamhet som hör till sek-
torns åtaganden.
• Översyn biståndsenheten.
• Ökning av personaltäthe-
ten på äldreomsorgens sär-
skilda boenden.

– Nu återstår bara att 
trycka på knappen och se 
till att de olika satsningarna 
kommer igång, avslutar 
Mikael Berglund.

Särskild satsning inom äldreomsorgen
– Fem miljoner kronor avsätts till olika projekt
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Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) och Omsorgs- och arbetsmarknads-
nämndens ordförande, Boel Holgersson (C), berättar om en särskild satsning på fem miljoner 
kronor inom äldreomsorgen. Bland annat skall Klockarängen i Skepplanda omvandlas till ett 
demenscentrum.

Boel Holgersson och Mikael Berglund i samspråk med Gull 
Bjerkhede.
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Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Alltid räntefri avbetalning 

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Kyl & frys från Electrolux

Frys Electrolux EUF29530W

Erbjudandet gäller till och med 2/6-11

NYHET!
• 5 års garanti ingår

•  Extremt låg 
energiförbrukning

•  Automatisk 
avfrostning

• 180cm höga

Kyl Electrolux ERE38530W

NU 14.990:-
Ord pris 19.990:-

RABATT
25%


