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Till ordförande eller utsedda representanter för  

pensionärsorganisationerna 

Tid: Den 19 mars 2018 klockan 10-12 

Plats: Stora Borg, Borgmästaregatan 5 A,  

Kungsbacka 

 

 

Närvarande: 

Marianne Kierkemann (M) ordförande, Christian Haneson (L), Johan Tolinsson (S), 

Annika Hamberg (M), Ulf Persson (C), Karin Färnlöf Clarin verksamhetschef, Cajsa 

Löfmark, Lars Smedberg SPF Seniorerna Vallda-Släp, Ingemar Nordieng SPF 

Seniorerna Vallda-Släp, Kerstin Andersson SPF Tölö-Älvsåker, Agneta Anderberg 

SPF Onsala, Hans Carlsson SPF Onsala, Gerhard Martinsson SPF Fjärås, Barbro 

Johansson SKPF, Britt Nilsson SKPF, Bo Eriksson PRO Samorg Kba, Nils-Åke 

Bergman Aktiva Seniorer, Ulla-Britt Königsson PRO Onsala, Marianne Nilsson PRO 

Fjärås 

 

Forum pensionärsorganisationer 

1. Mötets 

öppnande och 

närvaro 

 

Alla deltagare, särskilt nyvalda representanter, hälsas 

välkomna till mötet.  

2. Sandlyckan 

vård- och 

omsorgsboende 

Rekrytering, 

ritningar, 

utemiljö, 

inredning och 

konst 

Anneli 

Hafström, 

enhetschef 

Enhetscheferna Sandra Nilsson och Anneli Hafström 

presenterar sig. De arbetar nu med att rekrytera 60 

medarbetare till vård- och omsorgsboendet. Den nya 

personalen börjar den 13 augusti med introduktion inför 

uppstart.  

Sandlyckans vård- och omsorgsboende har 60 

lägenheter, varav 40 platser för demens och 20 platser 

för somatik. Boendet har tre våningar och lägenheterna 

är 32 kvadratmeter stora.   

Semir Robovic berättar om processen för byggnation 

och inredning. Boendet hade byggstart i november 

2016. 1 september 2018 öppnar boendet för inflyttning.  
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Sandra Nilsson, 

enhetschef 

Semir Robovic, 

projektledare 

Service  

Lena Regestam, 

samordnare 

Service  

Josefin Stenberg 

från Input 

Linda Tilander, 

utvecklings-

ledare 

 

Utomhus ges bland annat möjligheter till promenader, 

boule och utomhusgym. Alla lägenheter har tillgång till 

uteplats eller balkong. Boendet har ett eget spa och i 

alla lägenheter finns bland annat hotellgardiner. 

Fredblad arkitekter har ritat boendet och har 

tillsammans med utsedd demenssjuksköterska gjort 

färgval som är passande för hyresgästerna.  

Josefin Stenberg och Lena Regestam visar inredning för 

gemensamhetsutrymmena. De visar även prover och 

bilder på inredning, färg- och materialval.  

Bildspel bifogas mötesanteckningarna.   

3. Resultat från 

invånardialog 

2017 

Enkät om digital 

teknik, 

alternativa 

lösningar och 

volontärverksam

het 

Lotta Kjellner, 

utvecklings-

ledare 

Lotta Kjellner presenterar resultatet av invånardialog 

som hölls på Seniormässan.  

Det finns ännu möjlighet att komma in med svar. Den 

som vill bidra är välkommen med ifylld enkät senast 

den 6 april.  

Länk om för den som vill fylla i digitalt finns här:  

 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=445222X98421470

X79493 

 

Om du har fyllt i en pappersblankett returnerar du ifylld 

blankett till denna adress: 

 

Lotta Kjellner, utvecklingsledare 

Vård & Omsorg 

Borgmästaregatan 5A 

434 32 Kungsbacka  

 

Bildspel bifogas mötesanteckningarna.   

4. Digital 

nyckelhantering 

Information om 

projektet och 

diskussion om 

referensgrupp 

Anna 

Nordlander, 

utvecklare  

 

Anna Nordlander från enheten verksamhetsutveckling 

presenterar projektet digital nyckelhantering.  

Pensionärsorganisationerna ställer sig positiva till 

digitala nyckelhanteringen.  

Pensionärsorganisationerna tillfrågas kring möjlighet att 

ingå i referensgrupp. Referensgruppen är bollplank med 

kundfokus.  

Intresse av att delta i fokusgrupp anmäls till Anna 

Nordlander, anna.nordlander@kungsbacka.se eller 

0300-83 80 50.  

Bildspel bifogas mötesanteckningarna.    

  

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=445222X98421470X79493
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=445222X98421470X79493
mailto:anna.nordlander@kungsbacka.se
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5. Diskussion och 

återkoppling från 

pensionärs-

organisationerna 

-Vilka är de tre viktigaste 

framtidsfrågorna för er?  

(Önskade ämnen för 

invånardialoger) 

-Vilka ämnen önskar ni på 

årets Forum 

Pensionärsorganisationer? 

 

Pensionärsorganisationerna har bildat en ny 

konstellation vid namn Posam. Posam är 

ingen förening, utan bygger på ett gemensamt 

intresse avseende äldrefrågor. 

Sammanslutningen når 7 000 medlemmar.  

Till Forum Pensionärsorganisationer har 

följande svar inkommit på frågan om de tre 

viktigaste framtidsfrågorna (önskade ämnen 

för invånardialoger): 

-Boende 

 bostadsanpassning  

 kommunens möjligheter att förenkla 

för att bo kvar i sitt boende  

 hur hantera ekonomiska och praktiska 

problem när man vill sälja villan och 

flytta till lägenhet  

 förflyttningsmöjligheter 

-Vård & Omsorg 

 Inflytande, delaktighet och ekonomi 

-Närmiljö och trygghet på stan 

 

Till Forum Pensionärsorganisationer har 

följande svar inkommit på frågan om önskade 

ämnen på årets Forum 

Pensionärsorganisationer: 

-Tydligare återkoppling på tidigare ärenden 

-Respektive förvaltning blir mera aktiva i 

invånardialog 

-Samarbetet mellan Vård & Omsorg och 

Kultur & Fritid 

 Kan vi samarbeta för att fånga upp så 

många seniorer som möjligt? 

-Förflyttningsproblematiken för seniorer 

 Vill väcka tanken om att det även i 

ytterområdena ska vara tillgängligt  

 Äldre hus utan hiss –lösning? 

 Möjlighet att utnyttja tomma 

skolbussar? 

-Bjuda in Polisen och/eller Brottsofferjouren 

(Anne Rönnäng) 

-Färdtjänsten –uppfattning om att det finns 

möjlighet till förbättringar  
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-Ekonomi och avgifter, exempelvis höjning 

av parkeringsavgifterna  

-Förslag om att bjuda in alla 

nämndsordförandena i Kungsbacka för att 

ställa frågor som rör andra nämnders 

ansvarsområden  

-Ingemar Nordieng lyfter betänkandet Läs 

mig! Nationell kvalitetsplan för vård och 

omsorg om äldre personer, SOU 2017:21   

 

6. Övriga frågor   Fråga ställs om återvinningsstationer 

(sopstationer) och vem som ansvarar för 

dessa?  

Återvinningsstationerna sköts av den 

rikstäckande organisationen Förpacknings- 

och tidningsinsamlingen (FTI). 

Organisationen arbetar inte för kommunen 

utan har det fulla ansvaret för 

återvinningsstationerna. Synpunkter på 

återvinningsstationerna lämnas inte till 

kommunen, utan direkt till FTI.  

Om behållarna inte är tömda kan du ringa och 

meddela FTI på telefon: 0200-88 03 11. Det 

går också att se när stationen töms på FTI:s 

hemsida. På FTI:s hemsida kan du även 

lämna dina synpunkter. 

http://www.ftiab.se/ 

Om man vill kontakta en kommunal politiker 

i Kungsbacka i frågan är sannolikt ordförande 

för Miljö & Hälsoskydd mest kunnig. 

Ordförande är Christian Johansson (M).  

 

7. Nästa möte 

 

Nästa möte hålls den 21 maj klockan 10-12 i 

lokalen Stora Borg på Borgmästaregatan 5A. 

 

Vid anteckningarna 

Cajsa Löfmark 

Sekreterare 

http://www.ftiab.se/173.html
http://www.ftiab.se/173.html
http://www.ftiab.se/

