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Motivationsboende byggs i Bohus
– Enig kommunstyrelse bakom beslutet
NÖDINGE. 
års diskussioner tog en 
enig kommunstyrelse 
i tisdags beslut om att 
bygga ett motivations-
boende för vuxna miss-
brukare i Bohus.

Av tre tänkbara 
platser ansågs Skårdal 
vid Jennylundsområdet 
mest lämplig.

– En avskild kommu-
nal tomt med bra kom-
munikationer, motiverar 
sektorchef Lisbeth Tilly.

Idag köper Ale kommun 
10-12 platser i våra grann-
kommuner för vuxna miss-
brukare utan egen bostad. 
Kostnaden på 3,7 miljoner 
kronor kommer med ett eget 
motivationsboende i Ale 
innebära en besparing på cir-
ka 1,2 miljoner. Ekonomin 
är dock långt ifrån det enda 
skälet till beslutet.

– Med ett eget boende 
ökar vi möjligheten att stöt-
ta individerna. Många har 
anhöriga i hemkommunen 
som vi nu också minskar 
avståndet till, säger Carina 
Wikström, enhetschef för 
Vuxenenheten.

Syftet med ett motiva-
tionsboende är att stötta 

vuxna individer i ett pågå-
ende missbruk i en riktning 
som på sikt ska innebära 
ökad nykterhet och i bästa 
fall ett drogfritt liv. Det pla-
nerade boendet är bemannat 
dagtid och bevakas kvälls- 
och nattetid av ronderande 
vaktbolag.

– Genom att flytta hem 
personerna till Ale kan vi 
använda våra resurser bätt-
re och styra insatserna. Det 
finns stora humanitära vin-
ster, säger Irene Blomqvist, 
verksamhetschef för Individ- 
och familjeomsorgen i Ale.

Motivationsboendet kom-
mer att bestå av ett tiotal 
mindre lägenheter med eget 
pentry och toalett.

– En egen bostad är en 
nödvändig trygghet för den 
som behöver starta om. Jag 
hoppas att vi på detta sätt 
kan erbjuda en bättre hjälp 
för de som är motiverade 
att förändra sitt liv, säger 
Monica Samuelsson (S), 
ordförande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden.

Motivationsboendet är 
inte tänkt som en permanent 
lösning för den som saknar 
bostad. Som boende har man 
själv ett ansvar för att hålla 
sin lägenhet i gott skick. De 
boende får även personalens 

stöd att sköta dagliga sysslor 
i ett hem, med mål att kunna 
flytta till ett annat mer själv-
ständigt boende. Metoden 
är välbeprövad i andra kom-
muner och har visat sig vara 
framgångsrik.

Ale kommun kommer att 
informera boende i närom-

rådet om verksamheten för 
att undvika missuppfattning-
ar och undanröja all eventu-
ell oro.

– Det här handlar om vux-
na människor som av en el-
ler flera anledningar hamnat 
i ett missbruk som de inte 
lyckats ta sig ur och som idag 

saknar egen bostad. Medel-
åldern är 45-50 år och målet 
är att de ska gå vidare efter 
en tid. Nästa steg kan vara 
en träningslägenhet, berättar 
Carina Wikström som blir 
ytterst ansvarig för boendet.

Mark- och exploaterings-
enheten får nu i uppdrag att 

gå vidare med ärendet och 
föreslå lämplig byggnation. 
Om det blir moduler eller 
en permanent fastighet ska 
utredas. Boendet förväntas 
vara klart under 2015.
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Ales första motivationsboende byggs i Skårdal 67:1 vid Jennylund i Bohus.


