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 Ärende Anteckningar 

1.  Information: Digitala inköp och 
matdistribution 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Carolina Fornell, projektledare 
Lisa Björndahl, biståndshandläggare 

Projektledaren Carolina Fornell och biståndshandläggaren 
Lisa Björndahl informerar om bakgrunden till digitala 
inköp av dagligvaror och distribution av måltider i 
hemtjänst, vilket startade med två förstudier 2019 och som 
låg till grund för de två beslut som nämnden för Vård & 
Omsorg fattade den 15 april 2020. Vidare informerar 
Carolina och Lisa om införandeprocessen, upphandlingen 
och hur det går. 

2.  Information: Införandet av patientavgift 
inom hemsjukvården 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Annakarin Svennebjer, ekonomichef 

Ekonomichefen Annakarin Svennebjer informerar om att 
det från och med den 1 januari 2022 har införts en 
patientavgift inom hemsjukvården. Avgiften gäller 
personer mellan 18–84 år som har hemsjukvård i sitt hem 
och exempelvis har hjälp av en arbetsterapeut, 
fysioterapeut, sjuksköterska eller får delegerade 
hemsjukvårdsinsatser av hemtjänsten. Patientavgiften berör 
inte personer som bor på ett vård- och omsorgsboende, 
korttidsenhet eller annat särskilt boende. Patientavgiften är 
kopplad till kommunens maxtaxa och beräknas utifrån 
inkomst och boendekostnad. I maxtaxan ingår bland annat 
avgifter för både hemsjukvård och 
hemtjänst. Patientavgiften kan som högst bli 306 kronor 
per månad. 

3.  Information: Vård & Omsorgs ledardag 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Arian Faily, förvaltningschef 

Förvaltningschefen Arian Faily informerar om att 
förvaltningen för Vård & Omsorg den 24 maj 2022 hade en 
ledardag. Ledardagen var en heldag för förvaltningens 
ledare med syfte att komma vidare med ett samhälle i 
förändring där den nya beslutade organisationen stod i 
fokus. Omkring 90 personer deltog och förutom chefer och 
medarbetare deltog även fackliga företrädare från 
förvaltningens samverkansgrupper och sju personer från 
Pensionärernas samorganisation (POSAM). Under dagen 
genomfördes gruppövningar och grupparbeten för att 
identifiera gemensamma möjligheter och utmaningar. 

4.  Information: Ny organisationsstruktur 
på Vård & Omsorg 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Arian Faily, förvaltningschef 

Förvaltningschefen Arian Faily informerar om framtidens 
utmaningar som väntar Vård & Omsorg i form av att fler 
blir äldre, kompetensförsörjning, ekonomi och förändrade 
krav på verksamheten och hur organisationsförändringen 
med den nya organisationsstrukturen på förvaltningen för 
Vård & Omsorg är tänkt att hjälpa och kunna möta 
utmaningarna. 
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 Ärende Anteckningar 

5.  Information: go!kungsbacka – ett 
samarbete mellan Kungsbacka 
kommun, företagare och civilsamhället 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Christina Fröjdlund, samordnare för 
förebyggande och hälsofrämjande 
arbete 

Samordnaren för förebyggande och hälsofrämjande arbete 
Christina Fröjdlund informerar om frivilliga krafter i 
Kungsbacka, vilket är ett samarbete mellan Kungsbacka 
kommun, föreningar/organisationer, företag och 
privatpersoner. Syftet är att ta vara på människors 
intressen, kunskap och engagemang, underlätta för de som 
vill bidra till samhället i någon form, engagera de som vill 
bidra och för de som vill ingå i ett socialt sammanhang och 
ha någonting att göra på fritiden. Det är ett sätt att stötta 
kommunen och hjälpa till med delar och skapa mervärde. 
Det finns två sätt att engagera sig, att vara funktionär eller 
att vara KungsVän. En funktionär är en person som 
anmäler sitt intresse och omgående hjälpa till med 
uppgifter vid evenemang eller hjälpinsatser. KungsVän är 
ett djupare engagemang där ett utbildningspaket erbjuds 
och krav ställs på utdrag ur belastningsregistret. 

 
Hravn Forsne (M) 
Ordförande 

Cecilia Wahlgren 
Sekreterare 
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Forum pensionärsorganisationer 22-06-10

Patientavgifter 



Patientavgifter inom ordinärt boende

• Vad är det?
• Det har varit gratis för invånare i Kungsbacka kommun som får hembesök av en legitimerad personal 

som sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut inom hemsjukvården, eller delegerade insatser 
som utför av hemtjänsten.
Detta trots att det är samma vård som vid ett besök på en vårdcentral. 
I april 2020 tog politikerna i kommunfullmäktige beslut att införa en patientavgift inom hemsjukvården. 
Det var ett beslut i ett större åtgärdspaket för att få en budget i balans.
Avgiften infördes  den 1 januari 2022. 

• Det gör vi för att det ska vara jämlikt oavsett om du går till vårdcentralen eller har kommunal 
hemsjukvård. 



Vilka betalar? 

• Avgiften gäller medborgare mellan 18 och 84 år som har hemsjukvård i sitt hem.  Alltså är inskriven i 
Hemsjukvården.
Det berör inte personer som bor på ett vård- och omsorgsboende, korttidsenhet eller ett annat särskilt 
boende. 

• Den som är inskriven i hemsjukvården har inte automatiskt hembesök varje månad, utan det är alltid 
upp till vilka behov personen har över tid. Det innebär att patienten betalar en månadsavgift så länge 
personen är inskriven i den kommunala hemsjukvården. Avgiften påverkas inte av antal besök.



Vad kostar det?

• Patientavgiften är kopplad till kommunens maxtaxa och beräknas utifrån inkomst och boendekostnad.

• I maxtaxan ingår bland annat avgifter för både hemsjukvård och hemtjänst.

• Patientavgiften kan som högst bli 306 kronor per månad.



Har vi fått några intäkter?

Feb Mars Apr Maj Totalt

Intäkter -136,2 -130,1 -253,1 -246,3 -765,6
Förbehåll 42,2 38,8 77,9 77,9 236,8

SUMMA -94,0 -91,3 -175,2 -168,4 -528,8
Antal ind 444 425 827 805



Tack!
Förnamn Efternamn

Titel

Förvaltning
fornamn.efternamn@kungsbacka.se

0300-83 XX XX

kungsbacka.se

Förnamn Efternamn

Titel

Förvaltning
fornamn.efternamn@kungsbacka.se

0300-83 XX XX

kungsbacka.se





2035  +71%

2030  +57%

2025  +33%

Förvaltningsledningskontoret
- HR
- Ekonomi
- Kansli
- Kommunikation
- Verksamhetsutveckling

Samhället förändras och VO med det…



Hur ska en organisationsförändring hjälpa?

ÖKAT INFLÖDE

+

+

+

+

+ +

+

ÖKAT BEHOVKVARBO VÅBO

HEMSJUKVÅRD VÄXELVÅRD

ANHÖRIGSTÖD DAGOMSORG

MYNDIGHET ANDRA 
VERKSAMHETER Vi får genom distrikten en större flexibilitet i hur vi kan möta 

förändrade resursbehov både vad gäller personal och ekonomi. 
 Vi samlar flera verksamheter och professioner i distrikten för att 

enklare kunna sätta in de åtgärder Greta behöver genom 
tvärprofessionell ledning.

 Vi får färre medarbetare per chef vilket ger oss utrymme att över 
tid växa som organisation. 



Hur ska en organisationsförändring hjälpa?

Ökat behov av att 
rekrytera, bibehålla

och vidareutbilda

Uppskattat 
behov cirka 

200–300 nya 
medarbetare

per år

 Vi styr våra personella resurser dit behoven är 
som störst. Det innebär att medarbetare kan 
arbeta i olika verksamheter inom distriktet. 
Det skapar en större variation av arbetsuppgifter 
för medarbetaren och gör oss till en attraktiv 
arbetsgivare. 

Konkurrens 
om arbetskraft



Hur ska en organisationsförändring hjälpa?

 Vi möter Gretas förväntningar och krav på 
bevarad självständighet genom att stärka det 
förebyggande arbetet.

 Vi får kortare beslutsvägar och kan testa och 
utvärdera välfärdsteknik i ett helt distrikt vilket 
skapar förutsättningar för breddinförande. 
Genom välfärdsteknik förskjuter vi Gretas mer 
omfattande behov av vård och omsorg.

• Förändrade ekonomiska 
förutsättningar

• Ökade och förändrade krav 
och förväntningar hos 
invånare



 Vi får genom distrikten en större flexibilitet i hur vi kan möta förändrade resursbehov 
både vad gäller personal och ekonomi. 

 Vi samlar flera verksamheter och professioner i distrikten för att enklare kunna 
sätta in de åtgärder Greta behöver genom tvärprofessionell ledning.

 Vi får färre medarbetare per chef vilket ger oss utrymme att över tid växa som 
organisation. 

 Vi styr våra personella resurser dit behoven är som störst. Det innebär att medarbetare 
kan arbeta i olika verksamheter inom distriktet. Det skapar en större variation av 
arbetsuppgifter för medarbetaren och gör oss till en attraktiv arbetsgivare. 

 Vi möter Gretas förväntningar och krav på bevarad självständighet genom att stärka det 
förebyggande arbetet.

 Vi får kortare beslutsvägar och kan testa och utvärdera välfärdsteknik i ett helt distrikt 
vilket skapar förutsättningar för breddinförande. Genom välfärdsteknik förskjuter vi 
Gretas mer omfattande behov av vård och omsorg.
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Frivilliga krafter i Kungsbacka 



Inledning

• Nämnden för Vård & Omsorg pekar på svårigheten att bemanna som en
av de viktigaste och största strategiska utmaningarna och avgörande för 
att bedriva verksamheter av fortsatt god kvalitet

• Ny teknik och samverkan internt och externt blir viktiga parametrar för 
att lösa välfärdsutmaningen

• Frivilligverksamhet kan vara ett komplement genom att stötta
verksamheterna samt skapa ett mervärde för de som är brukare inom
förvaltningen för Vård & Omsorg



Uppdragets bakgrund i korthet

Kultur & Fritids mandatperiodmål. 
Kommunen och föreningarna behöver ideella 

krafter. Många invånare vill känna sig 
behövda och bidra i meningsfulla 

sammanhang, gärna lokalt. 

Ny modell 
för att 

engagera 
ideella 
krafter

Frivilligföreningar finns t ex Allas barnbarn som 
läser sagor. Enskilda frivilliga finns inom Vård & 

Omsorg, t ex för tandemcyklarna

Senior i Kungsbacka bygger mer och mer på att 
frivilliga seniorer ges ansvar för att driva själva

Olika 
modeller 
finns idag 
men inget 
synligt & 
samlat 
grepp

Här i Kungsbacka finns krafter som kan göra 
platsen bättre om vi bara samverkar kraftfullt. 

Många vänliga, hjälpsamma, drivna eller ensamma 
människor finns men vet inte var de ska ta vägen. 

Locals
of

Kungsback
a

KomKmuKommmnen bör ta ledartröjan för att föra 
samman parter som kan utveckla lokalsamhället.

Kungsback
a kommun 

som 
möjlig-
görare

Beställare: Ulrika Granfors, förvaltningschef på Kultur & Fritid

Kommunen bör ta ledartröjan för att föra
samman parter som kan utveckla lokalsamhället.



• Samarbete mellan Kungsbacka kommun, 
föreningar/organisation, företagare och privatpersoner

• Organiserat i föreningsform med styrelse
• Uppgift: organisera, utbilda och matcha mot behov

• Projekt/Verksamhetsledare: Linda Nilsson
• Uppstart: 22 april 2022
• Kanal/hemsida: Frivilligcenter - GoKungsbacka

Frivilligcenter go!kungsbacka

https://www.gokungsbacka.se/


Varför? Målbild

• Under samma paraply –
kommunen och civilsamhället

• En väg in - såväl frivillig som 
uppdragsgivare vet vart man ska 
vända sig

• Verksamheten är välkänd inom 
samhället och kommunen

• Det ska vara lätt att engagera sig
• Företagen i kommunen vill bidra
• Kommunen ska vara garant för 

kvalité och trygghet

• Vi vill ta tillvara människors 
intressen, kunskap och 
engagemang

• Vi vill underlätta för de som vill 
bidra till samhället men ännu inte 
hittat någon möjlighet till det

• Ett sätt att hjälpa kommunen med 
delar av välfärdsuppdraget

• Att engagera dem som vill bidra 
eller bara ingå i ett socialt 
sammanhang för sin egen skull



En Ideell förening
• go! som i kämpa, driv framåt
• go! som i nyfiken tillväxtkreatör
• go! som i varm och omfamnande



• De mest framgångsrika insatserna för frivillig verksamhet drivs av ideella föreningar: 
• Frivilligcentralen i Umeå / Volontärbyrån – frivillig rikstäckande förening / Föreningarnas Hus i Örebro / Halmstadpoolen / Alla Hjärtans Hus / 

Resurspoolen i Linköping osv.

• SKR uttrycker att frivillig verksamhet inte ska organiseras i kommunal verksamhet

• Minskar risken att konkurrera med civilsamhället

• Kommunen blir en garant samt en part av flera/samverkan

• Medskapande – vi gör det tillsammans 

• Kan jobba framåt fort samt marknadsföra sig fritt

Varför Förening ?



Det finns två olika sätt att engagera sig: 

 Funktionär: en person kan anmäla sitt intresse och omgående hjälpa till med uppgifter vid evenemang 
eller hjälpinsatser

 KungsVän: ett djupare engagemang där ett utbildningspaket erbjuds och krav ställs på utdrag ur 
belastningsregistret

Som frivillig får du: 

 Olycksfalls- och ansvarsförsäkring

 Utbildning (exempelvis HLR, lättare förflyttningsteknik, privat/professionell och bemötande)

 Föreläsningar

 Gemenskap

 Trygghet

 Hållbarhet: introduktion, ledning, stöd, uppmuntran och uppföljning

Uppdrag som frivillig



Frivilligas väg in 
under paraplyet



Förening/organisation eller företag:

 Medlemskap krävs för att ta del av frivilliga insatser

Kommun/kommuninvånare:

 Inget medlemskap krävs (kan välja att bli stödmedlem)

Kartläggning av behov inom Vård & Omsorg – kvarboende, vård- och omsorgsboende och förebyggande

 Samtalspartner/bryta ensamhet

 Promenad

 Utflykt

 Cykla utan ålder

Mottagare av frivilliga insatser



Uppdragsgivare:
• Förening
• Organisation
• Förvaltning
• Företag

Förväntningar på en mottagare/uppdragsgivare:



• Föreningen GoKungsbacka:s har upprättat en avsiktsförklaring med kommunen

• GoKungsbacka är en del av Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler

• Styrelsen är etablerad, arbetsgrupp finns samt upprättad referensgrupp inom 
förvaltningen för Vård & Omsorg

• Marknadsföring - hemsida och sociala media är uppe 

• Befintliga volontärer från Träffpunkterna har erbjudits en plats under paraplyet

Hösten 2022

• Fortsatt arbete med att marknadsföra sig internt och externt

• Fortsatt arbete med att knyta an företag som vill bidra

• Frivilliga och Uppdrag ska börja komma in

• Utbildningspaket för frivilliga i samarbete med kommun, Studieförbundet Vuxenskolan 
och diakonverksamheten ska vara klart

Var står vi just nu?



Tack!

Är du intresserad av vår verksamhet?
Kontakta oss gärna!

Verksamhetsledare: Linda Nilsson
linda@gokungsbacka.se
Telefon: 0300-83 43 07 eller 0705-84 43 07



Stjärnan som symboliserar Frivilligcenter, 
kan ses som människor som länkas 
samman, olika ålder, form eller bakgrund 
spelar ingen roll. 

- Tillsammans är vi starka och här finns 
en plats för alla! 

De fyra pusselbitarna symboliserar:
• Förening / organisation
• Kungsbacka kommun
• Privatperson
• Företag
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