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Datum 

2019-12-16 

 
  

  

 

 

Till ordförande eller utsedda representanter för 

pensionärsorganisationerna 

Tid: 27 november 2019 klockan 10–12 

Plats: Stora Borg, Borgmästaregatan 5 A, 

Kungsbacka 

 

 

Närvarande: 

Lisa Andersson (M), Maj-Britt Rane Andersson (S), Eva Apelvi, Cecilia Wahlgren, Lars 

Smedberg SPF Seniorerna Vallda Släp, Ingemar Nordieng SPF Seniorerna Vallda Släp, Ove 

Hansson SPF Seniorerna Tölö Älvsåker, Erik Altenstedt SPF Seniorerna Tölö Älvsåker, 

Agneta Anderberg SPF Onsala, Hans Carlsson SPF Onsala, Majbritt Ljungqvist SPF Fjärås, 

Lars Björkman SPF Åsa, Britt Nilsson SKPF-pensionärerna avd. 47, Kristina Mårtensson 

PRO Särö, Bo Eriksson PRO Samorg. Kungsbacka, Nils-Åke Bergman Aktiva Seniorer, 

Ulla-Britt Königsson PRO Onsala, Bo Atterot PRO Onsala, Marianne Nilsson PRO Fjärås, 

Werner Åberg Kungsbacka Pensionärsuniversitet 

Forum pensionärsorganisationer 

1. Mötets öppnande och närvaro  Ordförande Lisa Andersson förklarar mötet öppnat, 

hälsar alla välkomna och Cecilia tar närvaro. 

2. Information - 

Standardkostnad, 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Annakarin Svennebjer, 

Ekonomichef 

Annakarin informerar om att standardkostnaden 

(kr/invånare från 1 november föregående år) för 

vård och omsorg enligt Sol/HSL till personer 65 år 

och uppåt är ett mått som beräknas enligt det 

kommunala utjämningssystemet. Beräkningen görs 

bland annat utifrån antalet män respektive kvinnor 

uppdelade på civilstånd och etnicitet i olika 

åldersgrupper samt att det också tillkommer 

tillägg/avdrag för institutionsboende i glesbygd och 

tillägg/avdrag för hemtjänstkostnader. 

 

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen 

och indikerar vad respektive verksamhet borde ha 

för nettokostnad, enligt 

kostnadsutjämningssystemet, om kommunen 

bedriver verksamheten med genomsnittlig 

ambitionsnivå och effektivitet. 
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I kostnadsutjämningen har varje 

verksamhetsområde en standardkostnad som ska 

korrigera för strukturella skillnader. 

Standardkostnaden för äldreomsorg baseras till stor 

del på antalet äldre i befolkningen medan 

standardkostnaden för grundskola baseras på 

antalet individer i skolålder. 

 

Referenskostnaden är en justering av 

standardkostnaden. Den bygger på nettokostnaden i 

riket men tar även hänsyn till följande 

kommunövergripande delar i kostnadsutjämningen: 

   - Åldersstruktur (andel 65–79, 80–89, 90+ i  

     kommunen) 

   - Civilstånd, ohälsa, andel födda utanför norden 

   - Restider i hemtjänsten 

   - Merkostnader för institutionsboende i glesbygd 

 

Referenskostnaden bygger på det faktiska utfallet 

det aktuella året, till skillnad från 

standardkostnaden, som baseras på preliminära 

uppgifter. Referenskostnaden är en nationell 

uträkning och det finns inga prognoser för 

referenskostnaden, utan resultatet kommer i 

efterhand. 

 

Referenskostnaden kallades tidigare för 

strukturårsjusterad standardkostnad. 

 

Nettokostnadsavvikelse är det mest 

sammanfattande enskilda nyckeltalet eftersom det 

tar hänsyn till både demografi, 

produktionsförutsättningar, geografi och 

lönenivåer. Nettokostnadsavvikelsen är avvikelsen i 

procent mellan nettokostnaden och 

referenskostnaden. Positiva värden indikerar högre 

kostnadsläge än statistiskt förväntat, medan 

negativa värden indikerar lägre kostnadsläge än 

förväntat. 

3. Information - 

Kommande upphandling av vård- 

och omsorgsboenden, 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Eva Apelvi, Biträdande 

förvaltningschef 

Eva Apelvi informerar om aktuell upphandling av 

driftentreprenaderna Vickan och Ekhaga vård- och 

omsorgsboende. Nuvarande avtal löper ut 2021-03-

31. I upphandlingen kommer anbud att lämnas för 

både Vickan och Ekhaga vård- och omsorgsboende, 

som under nästkommande avtalsperiod ska drivas 

av en utförare. Anbuden kommer utvärderas inom 

fyra områden: 

   - Hälsofrämjande och riskförebyggande arbete 

   - Aktiviteter och social samvaro 

   - Delaktighet och inflytande 

   - Kontaktperson 
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I upphandlingen anges en fast ersättning och det 

anbud som erhåller högst totalpoäng för kvalitet 

anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga och 

kommer att antas. 

 

Den 15/11 2019 annonserades upphandlingen, den 

7/1 2020 är sista anbudsdag och under perioden 

januari-april 2020 kommer utvärdering, förhandling 

enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet 

(MBL) §38, tilldelningsbeslut och avtalstecknande 

att ske. 

 

Vickans vård- och omsorgsboende öppnade i 

Onsala år 2009. Vård- och omsorgsboendet har 40 

lägenheter. 10 platser är för somatisk vård, 20 är 

demensplatser och 10 är växelvård/korttidsplatser. 

Vickan vård- och omsorgsboende drevs först av 

Förenade Care AB och sedan den 1 april 2014 har 

Vardaga Äldreomsorg AB drivit Vickan vård- och 

omsorgsboende. Vardaga äldreomsorg AB driver 

själva tillagningskök och lagar mat på plats. 

 

Ekhaga vård- och omsorgsboende 

konkurrensutsattes första gången år 2003 och innan 

dess drevs boendet i kommunal regi. Vård- och 

omsorgsboendet har 94 lägenheter, varav 16 av 

dem är parlägenheter. 84 platser är för somatisk 

vård och 10 är demensplatser. Humana Omsorg AB 

har drivit boendet sedan den 1 april 2014. Enheten 

Måltider vid Förvaltningen för Service driver kök 

och matsal, med möjlighet att ta emot externa 

gäster. 

 

I samband med upphandlingen av Vickan och 

Ekhaga vård- och omsorgsboende kommer det 

bildas en utvärderingsgrupp. Representanterna vid 

Forum Pensionärsorganisationer är varmt välkomna 

att anmäla sitt intresse till att vara med och delta i 

utvärderingsgruppen. Måndagen den 16/12 är sista 

dagen för anmälan. Anmälan görs till Linda 

Tilander på e-postadress 

linda.tilander@kungsbacka.se 

 

Anmälan kan också göras till Cecilia på e-

postadress cecilia.wahlgren@kungsbacka.se 

 

Förutsättningar utvärderingsgrupp 

• Uppskattningsvis får förvaltningen in ca. 

3–5 anbud, ca. 15–20 sidor per anbud att 

utvärdera 

• Total arbetsinsats per deltagare i gruppen 

beräknas till ca. 30 timmar per deltagare 

mailto:linda.tilander@kungsbacka.se
mailto:cecilia.wahlgren@kungsbacka.se
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• Alla anbud bedöms per person som deltar i 

gruppen. Enskilda bedömningar stäms av 

med varandra för att vara eniga i 

betygssättningen och lämna ifrån sig en 

samlad objektiv bedömning per anbud. Det 

är därför viktigt att alla försöker delta på 

alla möten 

• Då det råder absolut sekretess på alla 

handlingar delas anonymiserade anbud ut på 

de inbokade mötestillfällena och ni lämnar 

sedan tillbaka dessa samt de bedömningar 

ni hunnit göra efter varje 

utvärderingstillfälle 

 

Inbokade tider för utvärdering 
Torsdag 2020-01-16, kl.11:00-16:00 

Fredag 2020-01-17, kl.9:00-15:00 

Torsdag 2020-01-23, kl.9:00-16:30 

Fredag 2020-01-24, kl.8:30-16:00 

Måndag 2020-01-27, kl.13:00-18:00 

Torsdag 2020-01-30, kl.10:00-15:00 

 

Inbokade tider för anbudsgivarnas muntliga 

anbudspresentation  
Muntlig presentation planeras till vecka 6, 2020 

Måndag 2020-02-03, kl.8:30-13:00 

Fredag 2020-02-07, kl.8:30-13:00 

 

Uppsamlingsmöte utvärderingsgrupp  
Måndag 2020-02-10, kl.13:00-16:30 

4. Information - 

Gång- och cykelbanor, 

Förvaltningen för Teknik 

Sara Johansson, 

Trafikingenjör 

Sara Johansson informerar att en 

resvaneundersökning som gjordes hösten 2017 

visar att Kungsbacka kommun är en bilburen 

kommun, med en andel på 69% som åker bil. Det 

kollektiva resandet är det näst vanligaste med en 

bussandel på 6% och en tågandel på 9%. 11% av 

resorna är gångresor och 3% är förflyttningar med 

cykel. 

 

I Kungsbacka och i Onsala sker en mindre andel av 

förflyttningarna med bil än för kommunen som 

helhet. Andelen cykelresor är störst i Kungsbacka 

men i centrum är den lägre än för kommunen i 

helhet. Andelen resor till fots är dock väsentligt 

större än i alla andra kommundelar. Fjärås är den 

kommundel som har störst andel bilresor. Den 

kommundel som har högst andel kollektivresor är 

Kungsbacka Kolla. Jämfört med 

resvaneundersökningen som gjordes i 

Göteborgsregionen har Kungsbacka relativt hög 

andel bilresor. Snittet i regionen var 55% bilresor, 

22% kollektivtrafikresor, 7% cykel, 15% till fots 
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och 1% annat. Sett till kranskommunerna inom 

Göteborgsregionen är snittet 66% bilresor, 15% 

kollektivtrafikresor, 5% cykelresor, 12% resor till 

fots och 1% annat. I Kungsbacka åks det något mer 

bil och cyklas något mindre än genomsnittet. 

 

Andelen cykelresor ökar med åldern och 

cykelresorna beror på väder och vind. 

 

I Kungsbacka finns det fem fasta mätpunkter där 

cykelpassager mäts. Det är: 

- Lindenstorg, Varlavägen, 

  Göteborgsvägen, Onsalavägen och  

  Varbergsvägen 

- Vid Lindens torg passerar ca. 160 000 cyklister 

   per år 

 

Vid Varlavägen går det att se en nedåtgående trend, 

vilket kan bero på ombyggnationer och cykelväg på 

andra sidan ån. 

 

Cykelnätet är antingen enskilt, kommunalt eller 

statligt. Den största delen av cykelnätet är 

kommunalt. 

 

Kungsbacka kommun arbetar med gång- och 

cykelresor genom bland annat 

planeringsdokumenten ”Gång- och cykelstrategi”, 

”Gång- och cykelplan” samt ”Parkeringsstrategi”. 

Gång- och cykelplanen har funnits sedan 1980-

talet. Parkeringsstrategin anger bland annat hur 

mycket parkeringar det ska byggas. En ny moped- 

och cykelplan har även tagits fram samt 

utbyggnadsplaner med bättre möjligheter att låsa 

fast cyklar. 

 

Målbilden för gång- och cykeltrafiken i 

Kungsbacka kommun är; ”Att ta sig fram till fots 

eller med cykel ska vara det naturliga 

förstahandsvalet av färdmedel för resor inom 

kommunens tätorter och till hållplatser för 

kollektivtrafiken”. 

 

För de som vill ta sig mellan tätorterna i 

Kungsbacka med cykel ska en attraktiv cykelväg 

finnas med hög framkomlighet, säkerhet och 

komfort. 

 

Kungsbacka kommun vill att fler ska cykla. Det är 

miljövänligt, hälsosamt, billigt, yteffektivt och 

bidrar till folkliv samt en mer levande stad genom 
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en flexibel och aktiv del i stadslivet. Kungsbacka 

kommun planerar för bättre förutsättningar för 

cyklister i alla typer av projekt och driver 

exempelvis projekten och kampanjerna ”På egna 

ben”, ”Cykelvänlig arbetsplats” och 

”Vintercyklist”. Många av kampanjerna riktar sig 

mot barn eftersom resvanorna befästs när en är 

liten. 

 

Målbilden för cykelnätet är att det befintliga 

cykelnätet ska byggas ut för att koppla samman 

tätorter och större målpunkter. Planerade 

utbyggnationer är: 

   - Borgmästaregatan (är igång) 

   - Lerbergsvägen (är igång) 

   - Förbättringar på befintligt gång- och  

     cykelvägnät 

   - Hede norra 

   - Gång- och cykelbro över Inlagsleden (planerad  

     byggstart 2021) 

   - Varbergsvägen ner till Fjärås station (troligtvis 

     2020) 

   - Vallbyvägen mot Fjärås (planerad byggstart  

     2020/2021) 

   - Östra Särövägen mot Särö (byggnation 2021– 

     2022) 

 

Fråga: Vilka regler gäller för elsparkcyklar? 

- Aningen är elsparkcyklar en cykel eller en moped. 

Därmed får elsparkcyklar framföras på gång- och 

cykelvägar men inte på trottoarer. Elsparkcyklarna 

får som mest gå i 25km/h. 

 

Fråga: Vilka regler gäller för cyklister utanför 

hotell Halland? Får cyklister cykla på vägen 

och/eller trottoaren? 

- Det är gång- och cykelbana så cyklister får cykla 

där. Cyklister får även cykla på vägen. Om 

hastigheten är lägre än 50km/h får cyklister som är 

över 15 år cykla på vägen. På trottoarer får 

cyklister cykla som inte är över 8 år. 

 

Fråga: Vad gäller för permobiler? 

- En permobil räknas som en gångtrafikant. 

 

Fråga: Kan inte vägbanorna delas för cyklister och 

gående eftersom cyklisterna och de gående nu får 

samsas om samma vägbana? 

- Kungsbacka kommun arbetar för att kunna 

separera gång- och cykeltrafikanter på de mest 

frekventa stråken. Det är en viktig fråga både för 
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tryggheten för gående och framkomligheten för 

cyklister. För att kunna göra en separering krävs 

dock en breddning av gång-och cykelbanan i de 

flesta fall. 

 

Representanterna vid Forum 

Pensionärsorganisationer tycker att Kungsbacka är 

en cykelvänlig stad och att det är positivt men 

önskar att det var bättre ordning. Representanterna 

önskar att Förvaltningen för Teknik kunde 

informera cyklisterna om att de inte får cykla 

snabbare än 30km/h. Det finns både gångtrafikanter 

och hundar att ta hänsyn till men även för 

cyklisternas egen skull. Sara förklarar att 

Kungsbacka kommun inte aktivt arbetar med att 

informera om vad som gäller. Representanterna 

framhåller att det också krävs ett stort egenansvar 

och att var och en informerar om de regler som 

finns. Representanterna anser också att det behövs 

ett nytänkande med tanke på alla de eldrivna fordon 

som äldre kommer åka runt med i framtiden. Det 

kommer komma väldigt många fler fordon och så 

som det ser ut för närvarande så hänger inte 

lagstiftningen med. 

5. Information - 

Träffpunkter, 

Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Elisabeth (Lisa) Lindberg, 

Enhetschef och Elisabet Nordin, 

Aktiveringssamordnare 

 

Lisa och Elisabet informerar om att Träffpunkterna, 

som erbjuder social samvaro och aktiviteter för 

kommunens seniorer, har vid årsskiftet 2018–2019 

lyfts över från Förvaltningen för Vård & Omsorg 

till Förvaltningen för Kultur & Fritid. I januari 

2019 fanns det 10 träffpunkter, i dagsläget finns det 

13 träffpunkter och om 5 år ska det finnas 18 

träffpunkter. När träffpunkterna lyftes över fick 

Lisa och Elisabet i uppdrag att göra om 

verksamheten som hade 7 medarbetare. Idag är 5 

medarbetare ute i verksamheten,1 medarbetare 

jobbar som frivilligsamordnare och två medarbetare 

stannade kvar inom Förvaltningen för Vård & 

Omsorg för att arbeta uppsökande med personer 

som upplever ensamhet. Ensamhet är inte bra och 

gemensamt kan det göras mer för att motverka 

upplevelsen av ensamhet. 

 

Lisa och Elisabet förklarar att de försöker göra så 

att det blir bra på alla träffpunkter och att det nya 

mobila arbetssättet möjliggör att fler träffpunkter 

ska kunna öppnas upp. Det har inte varit ett arbete 

utan kritik. Lisa har bland annat blivit ifrågasatt för 

varför träffpunkten vid Rosengatan lades ner och 

att det i Förlanda öppnades upp en träffpunkt men 

som stängdes. Lisa förklarar att Rosengatan har 

öppnats upp igen och att träffpunkten i Förlanda 
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stänges för att det inte kom dit några personer. Lisa 

förklarar att träffpunkter kommer öppnas upp 

utifrån behov och att det går hand i hand med det 

nya arbetssättet. Det går inte att hålla en träffpunkt 

öppen om det inte kommer någon. Det ska finnas 

träffpunkter där personer och behovet finns. Om 

det är någon träffpunkt som stängs så kommer det 

öppna upp en träffpunkt någon annanstans. I Vallda 

och Kolla behövs det till exempel öppnas upp 

träffpunkter. Det kommer vara färre personal på 

fler träffpunkter, vilket innebär att ett samarbete har 

inletts med frivilligverksamhet och att volontärer 

kommer att komma in på träffpunkterna. 

Volontärerna kommer framförallt vara de 

seniorerna som besöker träffpunkterna men också 

kyrkan, Lions med flera och att det på så sätt kan 

öppnas upp fler träffpunkter. Representanterna vid 

Forum Pensionärsorganisationer upplever att det 

dock kan vara svårt att få volontärer att arbeta 

ideellt utan att de i sin tur få betalt samt att ansvaret 

inte helt kan läggas över på seniorerna och 

pensionärsorganisationerna att hålla öppet. 

Representanterna vid Forum 

Pensionärsorganisationer framhåller att det är 

viktigt att räkna på vad träffpunkterna kostar i 

jämförelse mot vad vården skulle kosta för dem 

som behöver ha vård 10 år i förtid. Lisa och 

Elisabet förklarar att volontärsfrågan är en fråga 

som kommer vara aktuell framöver och hur det går 

att få volontärer att hjälpa till utan betalning. 

Träffpunkterna kommer i fortsättningen vara öppna 

men på ett annat sätt. Det kommer innebära ett nytt 

sätt att arbeta på och som kommer göras i större 

utsträckning. Vi lever längre och blir fler och att få 

någonting betydelsefullt att göra är viktigt, vilket 

exempelvis kan vara att sätta på kaffet vid 

träffpunkten. Träffpunkten i Onsala har omvandlats 

till ett aktivitetshus för och av seniorer, där 

aktiviteterna leds av seniorerna själva men det finns 

också utrymme för fler aktiviteter. 

 

Fråga: Går det att öppna upp en träffpunkt på vård- 

och omsorgsboendet Blåvingevägen? 

- Det finns planer på att flytta ut träffpunkterna från 

vård- och omsorgsboendena eftersom vi alla tids 

nog kommer hamna där ändå och det finns så 

många andra bra lokaler. Numera kan fler lokaler 

lånas på grund av flytten av Träffpunkterna från 

Förvaltningen för Vård & Omsorg till 

Förvaltningen för Kultur & Fritid. Det går till 

exempel att låna både simhallarna och 
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fritidsgårdarna. Träffpunktens lokaler får lånas för 

aktiviteter av pensionärsorganisationerna utan 

kostnad men mot villkoret att ingen senior får 

motas i grind på grund av att den inte är med i 

pensionärsorganisationen. 

 

Fråga: Kan även Kungsmässans köpcentra bli ett 

aktivitetshus för seniorer? Kan Förvaltningen för 

Kultur & Fritid gå ihop med Kungsmässan med 

anledning av att många seniorer sitter och fikar vid 

ICA? Västtrafikkortet kanske skulle kunna 

användas som ett VIP-kort? Göran Bonander driver 

frågan om Alléskolan kan bli en träffpunkt. 

- Verksamhetschefen Stefan Löfmark sitter med i 

en projektgrupp för att se till så att Förvaltningen 

för Kultur & Fritid ska få en lokal för både 

ungdomar och äldre. Att däremot skapa en 

träffpunkt i Kungsmässan går inte eftersom det 

skulle bli en alldeles för stor kostnadspost. Med de 

pengarna finns möjligheten att betydligt mycket 

mer. 

 

Hans Carlsson förklarar att SPF Onsala planerar för 

att öppna upp ett café i Galaxen men att 

Kungsbacka kommun säger nej till att 

pensionärsorganisationen får hyra lokalen. Om det 

hade varit så att SPF Onsala skulle fått ett 

godkännande så hade det planerats för en 

kaffeträffpunkt. Lisa meddelar att hon ska 

undersöka saken och Elisabet lyfter frågan om inte 

hon och SPF Onsala möjligen skulle kunna boka in 

ett möte tillsammans framöver. 

 

Lisa och Elisabet lämnar en maillista där 

representanterna vid Forum 

Pensionärsorganisationer kan skriva ned sin 

pensionärsorganisations namn, mailadress och 

kontaktperson för att ta del av Senior i 

Kungsbackas kulturutbud. Cecilia ansvarar för att 

överlämna listan till Lisa och Elisabet efter 

sammanträdet. 

 

Representanterna vid Forum 

Pensionärsorganisationer tycker att det var ett bra 

beslut att Träffpunkterna gick över till 

Förvaltningen för Kultur & Fritid, att fler kan delta 

på träffpunkterna och tillgången till fler lokaler. 

Fritidslokaler är dyra att hyra och 

pensionärsorganisationerna har inte så mycket 

kapital att röra sig med. Att på så vis få tillgång till 

exempelvis Lindälvsaulan är jättebra. 
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Representanterna framhåller också att det är viktigt 

att alla gör detta tillsammans och att ingen ska 

lämnas att göra någonting ensam. 

6. Information - 

Vad som görs för att förbättra 

personalkontinuiteten 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Ann-Helen Svensson, 

Verksamhetschef för Kvarboende 

och Hemsjukvård 

Ann-Helen informerar om att arbetet med att 

förbättra personalkontinuiteten sker utifrån tre delar 

i form av insatskontinuitet, tidskontinuitet och 

personalkontinuitet. 

 

Vad gäller insatskontinuiteten så måste 

genomförandeplanen för varje enskild följas. 

Planeringen för varje enskild går att se i telefonen. 

Det fungerar bra och personalen är nöjd. På grund 

av att det är mycket kring planeringen runt vården 

så har det införts uppstartsombud som bland annat 

ser till vad som önskas, vilka insatser som har 

beviljats, vilka tider insatserna ska ges och 

tidsspannet däremellan. Ann-Helen förklarar att det 

alltid kan hända saker som gör att personalen inte 

kan komma på den tid som har bestämts och att 

tiden får gå över men att det då är viktigt att 

personalen meddelar den enskilde att de är sena. 

Ann-Helen säger att personalen ska höra av sig om 

de blir mer än en kvart försenade och att olika 

åtgärder prövas för att se till så att informationen 

kommer fram till den enskilde när det blir 

förändringar. Det går till exempel att se i telefonen 

när personalen ska komma. 

 

När det kommer till tidskontinuiteten så skiljer det 

sig åt vad varje enskild vill. Om en enskild vill ha 

hjälp någon gång runt kl.9 så ska insatserna utföras 

då och inte kl.11. Dialogen kring detta är viktig. De 

äldre ska känna sig trygga och hemtjänsten ska 

förstå hur viktig tiden är. I systemet IntraPhone går 

det att lägga olika tidsspann för när det är okej att 

olika insatser görs. Tidsspannet är mellan vilka 

tider hemtjänsten kommer. I systemet har 

kontaktmannaskapet gjorts om utefter geografiska 

områden för att effekten och kontinuiteten ska bli 

bättre. 

 

Gällande personalkontinuiteten är målbilden att det 

ska vara samma personer som kommer men sett 

utifrån hur det ser ut i verkligheten med exempelvis 

dubbelbemanning, 8 timmars arbetsdag och så 

vidare så är det inte lika lätt. 

 

Fråga: Vad är skillnaden mellan hemtjänst och 

hemsjukvård? 

- Hemtjänst är någonting en enskild får utifrån ett 

biståndsbeslut och hemsjukvård kommer av att en 
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enskild har ett hälsotillstånd som gör att den inte 

kan besöka vårdcentralen. 

 

Ann-Helen säger att hon gärna kommer tillbaka om 

ett år och förklarar hur insatserna har gått. 

7. Information - 

Studieresa till Danmark samt 

volontärverksamhet 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Heléne Ljungqvist, 

Verksamhetschef för Vård- och 

omsorgsboende och Hemsjukvård 

Rehab 

Helene börjar med att informera om att hon är 

verksamhetschef för Vård- och omsorgsboende 

samt Hemsjukvård. Verksamhetsområdet Boende 

driver vård- och omsorgsboenden för personer som 

är i behov av ett vård- och omsorgsboende enligt 

Socialtjänstlagen (SoL). I Kungsbacka finns det 

sammanlagt 11 vård- och omsorgsboenden på flera 

orter runt om i kommunen. Sammanlagt finns det 7 

vård- och omsorgsboenden som bedrivs i 

kommunal regi och fyra som bedrivs på 

entreprenad av privata företag. Bedagården, 

Bukärrsgården, Löftagården, Måhaga, Sandlyckan, 

Signeshus och Åsa drivs i kommunal regi. 

Blåvingevägen, Ekhaga, Kolla och Vickan drivs på 

entreprenad av privata företag. Det finns även en 

korttidsenhet, Smedjans korttidsenhet, som bedrivs 

i kommunal regi. På boendena finns det 

avdelningar som är inriktade både på somatik och 

demens. 

 

Vidare informerar Heléne om studieresan till 

Köpenhamn som gjordes den 12–13/9 2019. Syftet 

med resan var att få ta del av hur de i Köpenhamn 

har arbetat för att möta det som vi i Sverige står 

inför, med en allt mer åldrande befolkning och 

mindre arbetskraft. Syftet var också att få 

inspiration kring bemanning, välfärdsteknologi, e-

hälsa och rehabilitering. 

   - Danska hälsoministeriet 

   - Aktivitetshus (En anställd person och över 100 

     volontärer) 

   - Living Lab/health it, telemedicin & digital 

     rehabiliation with inovative Danish examples  

     (Rehabilitering med färre besök och större 

     egenansvar) 

   - Vård- och omsorgsboende (Två stycken 

     nattpersonal på 74 personer. Detta är möjligt 

     med hjälp av tekniska lösningar. I Kungsbacka 

     kommun är det 4–5 nattpersonal på 74 personer. 

     Ett projekt är tilltänkt på ett av boendena i 

     Kungsbacka för att se om och hur detta skulle 

     kunna fungera. Det ska vara en god vård och 

     omsorg men att ingen störs eller vaknar) 

   - Cycling without age (Volontärer som cyklar 

     med de äldre på vård- och omsorgsboenden. De 

     äldre mår bättre och sover bättre. Kungsbacka 
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     kommun har kontaktat det företag som har 

     cyklarna i Danmark) 

 

Heléne förklarar att för att klara en allt mer 

åldrande befolkning och mindre arbetskraft behövs 

det fler volontärer. Förvaltningen för Kultur & 

Fritid ska vara en väg in i Kungsbacka och en 

sammanhållande länk. Några av de volontärer som 

finns i dagsläget är till exempel Lions, kyrkan, 

skolan, biblioteken, Rotary, Löftadalens 

folkhögskola, Röda korset, Tempo, Åsa hembageri 

i Fjärås, Bräutigams och konstnärer. 

 

Lisa efterfrågar en app i telefonen där seniorer kan 

skriva in vad de behöver få hjälp med och att 

exempelvis unga personer som studerar kan se det 

och hjälpa till när tid och möjlighet finns. 

 

Heléne berättar om att de under studieresan besökte 

ett vård- och omsorgsboende där det längst upp i 

boendet fanns lägenheter och längst ner boendet. 

Det gemensamma allrummet kunde lånas mot 

förbehåll av att alla kunde komma och delta. 

Mammorna i lägenheterna hade till exempel en 

barngrupp som de äldre kunde delta i. På så sätt 

hände det hela tiden saker på boendet men som 

organiserades av andra personer än personal och 

chef. 

 

Heléne säger att hon gärna kommer ut och besöker 

de olika pensionärsorganisationerna samt svarar på 

frågor. Vid intresse kontaktas Heléne på e-

postadressen helene.ljungqvist@kungsbacka.se 

8. Nästa möte 

2020-02-03 kl.10–12  

Fråga: Hur ser konsekvensanalysen ut för de olika 

sparförslag som lagts fram för att få en budget i 

balans? 

 

Vid anteckningarna, 

Cecilia Wahlgren 

Registrator 

mailto:helene.ljungqvist@kungsbacka.se

