
brister i dokumentationen 
av hemtjänsten, kontroll av 
dörrlarmen, dokumentation 
av larmen samt uppföljning 
av beviljade insatser. Polis-
utredningen lades ned 2012 
då det inte gick att peka ut 
någon enskild person eller 
tillräcklig grund för allmänt 
åtal.

– För att åtgärda bristerna 
har kommunen bland annat 
köpt in tjänster från en be-
mannad larmcentral och an-
slutit sig till Göteborgs stads 
upphandlingsbolags avtal om 
inköp av analoga och digitala 
trygghetslarm. Vi har ock-
så i grunden reviderat vårt 
arbetssätt med dokumenta-
tion av utförda insatser inom 
hemtjänsten, säger Ellinor 
Seth, verksamhetschef för 
hälso- och sjukvård i Ale.

Vad som i detalj gick 
snett på olycksnatten har 
inte kunnat klarläggas från 
kommunens sida. När polis-
utredningen startade monte-
rades larmanläggningen ner 
i bostaden innan ansvarig 
expertis på kommunen kun-

de felsöka varför den inte 
larmat när mannen gick ut.

Saknar rapport
– Polisens utredningsavdel-
ning har tittat på larmet, 
men vi har fortfarande inte 
fått någon ordentlig rapport. 
Larmet utlöstes vid hem-
tjänstens nattbesök, men av 
okänd anledning kom ingen 
larmsignal då mannen läm-
nade sin bostad. Däremot 
fungerade de då en anhörig 
utlöste larmet på morgonen 
efter tillbudet. Vad vi själva 
har kunnat konstatera är att 
vi borde ha gjort en extra 
tillsyn eftersom mannen var 
mer orolig än normalt, säger 
Ellinor Seth.

Uppdrag granskning visar 
programmet på onsdag kväll 
och med respekt för den oro 
som kan uppstå bland de 
som idag har trygghetslarm 
kommer Ale kommun öka 
tillgängligheten.

– Vi kommer att vara flera 
som är nåbara på telefon ef-
ter sändningen för att svara 
på frågor från både anhöriga 

och vårdtagare. Som vi har 
nämnt har vi sett över både 
larmutrustning och rutiner 
sedan detta hände. I privata 
hem finns inte längre några 
dörrlarm, utan vi jobbar med 
tätare tillsyn när det är be-
fogat, säger Lisbeth Tilly, 
sektorchef för trygghet och 
omsorg i Ale och tillägger:

– Vi beklagar den tragiska 
olyckan och självklart res-
pekterar vi dotterns bild av 
vad som hände hennes far. 
Vi har tagit till oss av kriti-
ken och åtgärdat bristerna. 
Det var många tråkiga om-
ständigheter kring den här 
händelsen.

För att möta nyfiken-
heten och den eventuella 
orosom programmet kan 
medföra har Ale kommun 
valt att offentliggöra samt-
liga handlingar i ärendet 
kring den 83-årige mannen. 
Anmälningar, kritik, åtgärds-
program och hemtjänstens 
dokumentation finns till-
gängligt på kommunens 
hemsida.
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BRA FINANSIERING!

Öppet måndag-torsdag 10-18, fredag 10-16, söndag 11-15

Vi bjuder på kaffe 

och våffflflla!

ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 

www.bengtshusvagnar.se

RABATT PÅ ALLT 
I BUTIKEN!

HUSVAGN & 
HUSBILSFEST! 

KANONPRISER PÅ 
KVARVARANDE 2013-MODELLER
Välvårdade beg. husvagnar och husbilar till bra pris!
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I Alvhem 1–2 februari, kl 11-15

SURTE. Under hösten 
har Göteborgspolisen 
tagit emot 34 fall av 
misstänkta försök att 
förgifta hundar med 
utlagt kött.

De flesta har påträf-
fats kring Gunnilse och 
tisdagen den 7 januari 
påträffades ett miss-
tänkt grishuvud i Surte.
Grishuvudet som hittades 
av en privatperson i ter-
rängen i Surte plockades 
senare bort av hundsökför-
eningen Sindys Foundlings. 

Ännu är det inte fast-
ställt om det var förgiftat 
och enligt organisationens 
ordförande Nina Englund 
kontaktades polisen, men 
de var inte intresserade av 
att hämta det utan tyckte att 
det skulle ligga kvar.

Till Alekuriren skriver 
hon:

”Jag har ärligt talat ing-
en aning om varför det låg 

där och det luktade bara 
ruttet. Det har hittats mera 
uppblött hundfoder blandat 
med kattmat uppe vid fågel-
dammarna plus att det hit-
tats slängda köttbitar nere 
vid bostadsområdet.”

I flera fall då kött hittats 
utlagt i naturen, främst i 
trakten kring Gunnilse i 
nordöstra Göteborg, har 
man kunnat konstatera att 
det varit förgiftat med gly-
kol och minst en hund har 
dött medan flera skadats.

Enligt uppgifter till Gö-
teborgs-Posten har sam-
manlagt 34 fall av misstänk-
ta försök att förgifta hundar 
med kött anmälts till Göte-
borgspolisen sedan i höstas. 

Nina Englund uppmanar 
nu hundägare även i Surte 
till försiktighet.

”Direkt orolig tycker jag 
inte att man behöver bli, 
men uppmärksam.”

JOHANNA ROOS

Otrevligt fynd. Tisdagen den 7 januari hittade en privatper-
son ett grishuvud i terrängen i Surte. Hundsökföreningen Sindys 
Foundlings utesluter inte att det kan röra sig om ytterligare ett 
försök att förgifta hundar. 
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– Utesluter inte 
försök till hund-
förgiftning

Mystiskt köttfynd i Surte

ALE. På onsdag tar SVT:s 
Uppdrag granskning 
upp ett antal fall om 
hur trygghetslarmen 
fungerar i Sveriges 
kommuner.

Ett exempel med tra-
gisk utgång är hämtat 
från Ale kommun.

Än i dag kan ingen be-
rätta vad som gick snett 
när en 83-årig man 
lämnade sin bostad, 
ramlade, bröt höften, 
förfrös och senare avled 
av sina skador.

Den händelse som Uppdrag 
granskning sätter fingret på 
ägde rum i slutet av novem-
ber 2010. En 83-årig man 
hade tidigare under hösten 
återvänt hem efter en sjuk-
husvistelse. Kommunens 
biståndsbedömare föreslog 
inledningsvis att mannen 
skulle flytta till ett korttids-

boende, men han och hans 
närmaste valde att få bo kvar 
i bostaden. Denna försågs 
med dörrlarm på samtliga 
utgångar. Dessutom hade 
83-åringen ett trygghets-
larm. Hemtjänsten bistod 
med matleveranser och 
medicinering. Tillsyn ägde 
rum varje natt och vid det 
aktuella tillfället var hem-
tjänsten på plats vid halv tre 
på natten. Mannen upplev-
des mer orolig än normalt, 
men lämnades utan åtgärd. 
Vad som sedan hände har 
inte kunnat klarläggas. Någ-
ra fler larm har inte utgått 
under natten. Ändå hittade 
en granne 83-åringen ut-
omhus strax före klockan 
sju på morgonen. På sjukhus 
konstaterades att han ramlat 
och brutit höften. Han hade 
en misstänkt hjärtinfarkt och 
var också kraftigt nedkyld. 
Två dygn senare avled man-
nen och dottern valde då att 
polisanmäla kommunen för 
grovt tjänstefel och vållande 
till annans död.

– Jag hade upplevt sto-

ra brister i omvårdnaden 
tidigare under hösten och 
gjorde min första anmälan 
till socialstyrelsen den 4 ok-
tober. Då gällde det felaktig 
medicinering. Jag noterade 
också tidigt hur nonchalant 
man hanterade larmen. Jag 
testade själv, inte bara den 
aktuella morgonen, att sätta 
igång larmet. Det var sällan 
någon som ringde tillbaka. 
Jag ger inte mycket för kom-
munens egen utredning av 
händelsen, då det finns tre 
olika versioner. Enligt mitt 
sätt att se det har det handlat 
om efterhandskonstruktio-
ner, säger Liselotte Berg-
gren, dotter till den avlidne 
mannen.

Brister i vården
Även Ale kommun anmälde 
händelsen till socialstyrelsen 
för brister i vården och om-
sorgen av mannen. I social-
styrelsens bedömning fram-
kom flera områden där Ale 
kommun fick allvarlig kritik. 
Det handlar om samord-
ningen med primärvården, 

– Kommuners trygghetslarm i fokus

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Hur fungerar trygghetslarmen i svenska kommuner? Sveriges television och Uppdrag granskning har 
utrett frågan. Ett olyckligt exempel finns hämtat från Ale kommun.

Ale under luppen
hos Uppdrag
granskning

SVT1 onsd kl 20


