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Till ordförande eller utsedda representanter för  

pensionärsorganisationerna 

Tid: Den 24 september 2018 klockan 10-12 

Plats: Stora Borg, Borgmästaregatan 5 A,  

Kungsbacka 

 

 

Närvarande: 

Marianne Kierkemann (M) ordförande, Christian Haneson (L), Annika Hamberg 

(M), Ulf Persson (C), Maj-Britt Rane Andersson (S), Lillemor Berglund 

förvaltningschef, Lars Smedberg SPF Vallda-Släp, Ingemar Nordieng SPF Vallda-

Släp, Erik Altenstedt SPF Tölö-Älvsåker, Agneta Anderberg SPF Onsala, Gerhard 

Martinsson SPF Fjärås, Ragnhild Berggren SPF Åsa, Barbro Johansson SKPF, Britt 

Nilsson SKPF, Bo Eriksson PRO Samorg Kba, Nils-Åke Bergman Aktiva Seniorer, 

Ulla-Britt Königsson PRO Onsala, Berit Larsson PRO Fjärås, Åke Eliasson PRO 

Samorg Kba, Kristina Åkesson PRO Särö, Åsa Isaksson och Cajsa Löfmark  

 

Forum pensionärsorganisationer 

 

1. Återkoppling; 

Attraktivare boende & 

medskapande hemtjänst 

Catharina Sagré, 

enhetschef 

Maria Hellström, 

utvecklare 

Monika Linghoff, 

biträdande 

verksamhetschef  

 

Maria Hellström, Catharina Sagré och Monika 

Linghoff ger en återkoppling kring arbetet 

med Attraktivare boende och Medskapande 

hemtjänst.  

Företrädare för pensionärsorganisationerna i 

Kungsbacka har varit delaktiga i arbetet 

genom fokusgrupper.  

Syftet med Attraktivare boende är att göra 

våra boenden ännu bättre med en arbetsmodell 

som är lätt att följa och som sätter individens 

behov i centrum. Det ska både vara attraktivt 

att bo och att jobba på våra boenden. 

Kärnområdena i arbetsmodellen är 

förhållningssätt, inflyttning, individuell 

genomförandeplan, måltidsmiljö, aktiviteter 

och kompetens.   
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I Medskapande hemtjänst handlar det om att 

medarbetare tillsammans med kund fortsätter 

att skapa den bästa möjliga vården och 

omsorgen. Till hjälp finns en arbetsmodell 

som är lätt att följa och som sätter 

medskapandet i fokus. Centrala delar är 

kompetens, bemötande, utförande av insatser 

och livskvalitet.  

Presentationen ”Attraktivare boende och 

medskapande hemtjänst” bifogas 

anteckningarna.  

Film; Måhaga - En mötesplats i hjärtat av 

Fjärås Länk till filmen 

Informationen noteras till anteckningarna.  

 

2. Information om projektet 

Digga Halland  

Johanna Sporrong, 

utvecklare  

 

Johanna Sporrong presenterar det nystartade 

projektet Digga Halland. Kungsbackas 

samarbetspartners i projektet är de halländska 

kommunerna, Region Halland, högskolan i 

Halmstad och Europeiska socialfonden. I 

Kungsbacka vill vi bli bättre på att tillvarata 

digitaliseringens möjligheter och därigenom 

öka kvaliteten för kund.  

Projektet innehåller bland annat 

utbildningsinsatser för alla medarbetare inom 

Vård & Omsorg och dessutom tolv 

digitaliseringscoacher som ska fånga upp 

behov och idéer som bidrar till att utveckla 

vården och omsorgen med hjälp av digitala 

lösningar.   

Presentationen ”Digga Halland” bifogas 

anteckningarna.  

Kontaktuppgifter till Johanna: 

johanna.sporrong@kungsbacka.se eller  

0300-83 51 94 

Informationen noteras till anteckningarna.  

 

3. Information om 

upphandling av Kolla 

vård- och omsorgsboende 

Linda Tilander, 

utvecklingsledare 

 

Vård & Omsorg har idag fyra (av totalt elva) 

vård- och omsorgsboenden där extern utförare 

är upphandlad för att sköta driften. Ett av 

dessa boenden är Kolla vård- och 

omsorgsboende. Nuvarande avtalsperiod 

avslutas 31 oktober 2019 och det är därför 

dags för ny upphandling. Nämnden för Vård 

& Omsorg har fattat beslut om att vi ska göra 

en kvalitetsupphandling, vilket innebär att 

ersättningen är fastställd på förhand och att 

https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%A5haga
mailto:johanna.sporrong@kungsbacka.se
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anbudsgivarna i stället för pris konkurrerar om 

vem som kan erbjuda den bästa kvaliteten.  

Det finns möjlighet att delta i 

utvärderingsgruppen. Mer information finns i 

presentationen. En av förutsättningarna för 

medverkande är deltagande på samtliga 

inbokade utvärderingstillfällen.  

Intresse av deltagande i utvärderingsgruppen 

anmäls senast 10 oktober till Linda Tilander.  

Kontaktuppgifter till Linda: 

linda.tilander@kungsbacka.se eller  

0300-83 40 56 

Presentationen ”Upphandling Kolla vård- och 

omsorgsboende” bifogas anteckningarna. 

Ytterligare upphandlingsdokument kan fås via 

Linda efter förfrågan.  

Informationen noteras till anteckningarna.  

 

4. Anmäld fråga från PRO 

Samorganisation 

Kungsbacka (Bo 

Eriksson) 

-Kan hemtjänstens 

städning läggas ut på 

entreprenad? 

Linda Tilander, 

utvecklingsledare 

 

Kundvalet i Kungsbacka omfattar 

serviceinsatser, personlig omvårdnad samt 

delegerade och/eller instruerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.  

För att utföra service- och omsorgsinsatser 

behöver man som företag vara 

godkänd/certifierad av Vård & Omsorg. I 

dagsläget finns fyra företag som är certifierade 

för att utföra serviceinsatser.  

En annan sak är att som privatperson (utan 

biståndsbeslut) anlita vilken städfirma man 

vill och utnyttja rut-avdrag, vilket blir allt 

vanligare.    

Presentationen ”Serviceinsatser på 

entreprenad” bifogas anteckningarna.  

Informationen noteras till anteckningarna.  

 

5. Anmäld fråga från 

POSAM (Ingemar 

Nordieng) 

-kartläggning av 

kommunens vård- och 

omsorgsboenden 

 

Ingemar Nordieng framför å POSAM:s vägnar 

ett önskemål om kartläggning av kommunens 

vård- och omsorgsboenden.  

Syftet med en kartläggning är att man från 

pensionärsorganisationernas sida vill vara 

goda ambassadörer och kunna ge korrekta svar 

till sina medlemmar avseende respektive 

boendes förutsättningar.  

Frågorna rör övergripande förutsättningar, 

personal och dagligt liv.  

mailto:linda.tilander@kungsbacka.se
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Lillemor Berglund tar med sig frågan till 

förvaltningen.  

Ingemar Nordieng är kontaktperson för 

POSAM i frågan.  

6. Nästa möte 19 november klockan 10-12  

i Stora Borg på Borgmästaregatan 5A 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Cajsa Löfmark 

Sekreterare 

 


