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Forum Pensionärsorganisationer 

Sammanträde fredagen den 24 februari 2023 kl.13-15 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 
 
Närvaro: 
Hravn Forsne, Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 
Monica Neptun, 1:e vice ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 
Lotta Nord, Biträdande förvaltningschef 
Cecilia Wahlgren, Sekreterare/Registrator 
Marianne Nilsson, PRO Fjärås 
Bo Eriksson, PRO Kungsbacka 
Bo Atterot, PRO Onsala 
Barbro Johansson, SKPF-pensionärerna avdelning 47 
Britt Nilsson, SKPF-pensionärerna avdelning 47 
Majbritt Ljungqvist, SPF Seniorerna Fjärås 
Björn Tisén, SPF Seniorerna Kungsbacka 
Sivert Jonsson, SPF Seniorerna Kungsbacka 
Ove Hansson, SPF Seniorerna Tölö-Älvsåker 
Erik Altenstedt, SPF Seniorerna Tölö-Älvsåker 
Ingemar Nordieng, SPF Seniorerna Vallda-Släp 
Margaretha Sanne, SPF Seniorerna Vallda-Släp 
Dan-Olof Åberg, SPF Seniorerna Åsa 
Calle Hagman, SPF Seniorerna Åsa 
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1.  Information: Lokalplanering 
Förvaltningen för Service 
Maria Rosenberg, verksamhetschef 
Christina Wenander, lokalplanerare 

Verksamhetschefen för Lokalförsörjning Maria Rosenberg 
presenterar sig och att lokalförsörjnings uppdrag handlar 
om att leverera effektiva lokalutföraden, vilket görs genom 
lokalplanering från behov till inflyttningsklar lokal. I ett 
tidigt skede tas kommunens lokalbehov om hand och 
omsätts till konkreta byggprojekt. Med byggprojekt menas 
exempelvis inhyrda lokaler eller när det byggs i egenregi. I 
byggprojekt så ingår även att utrusta lokalerna med 
inredning, utrustning, växter och gardiner. Även 
flyttprojekt hanteras. Sammantaget görs detta för att skapa 
största möjliga nytta för kommuninvånarna.  
 
När det kommer till lokalprojekt så är det i gång många 
projekt av olika karaktär. Det är omkring 80 olika projekt 
på en grupp av 15 personer i form av inventarieprojekt, 
flyttprojekt och byggprojekt. Varje år påbörjas respektive 
avslutas omkring 10–12 projekt. Projekten kan ta mellan 3–
5 år att genomföra med tanke på att det ska planeras, göras 
förstudier, sökas bygglov, göras upphandlingar och byggas. 
Lokalförsörjning utgår från kommunbudgeten för i den 
finns lokalplanen, listan över alla kommunens 
lokalinvesteringar. 
 
Lokalförsörjning arbetar också med lokalplanering, där de 
samlar in alla kommunens lokalbehov vad gäller 
verksamhetslokaler som förskolor, skolor, administrativa 
lokaler, vård- och omsorgsboenden och bostäder med 
särskild service. Dessa samlas in en gång per år på hösten 
genom nämndsbeslutade lokalbehov. Lokalplanerarna 
arbetar med att analysera behoven och gör utredningar för 
att ringa in en lösning som det sedan kan avsättas pengar 
och sätta en tidsplan för. 
 
Lokalplanering bevakar även kommunal service genom 
detaljsplaneprocesserna så att de kan få bra tomter att 
bygga på som är tillräckligt stora och tillräcklig byggrätt. 
 
Ingemar Nordieng för SPF Seniorerna Vallda-Släp frågar i 
vilken utsträckning som föreningslivets behov av lokaler. 
Maria svarar att det är nämnden för Kultur & Fritid som 
inkommer med de behovsbeskrivningarna. Det framförs att 
fler och bättre föreningslokaler önskas på Onsalahalvön. 
 
Lokalplaneraren Christina Wenander informerar om att det 
finns en översiktsplan för Kungsbacka kommun som 
fokuserar på staden Kungsbacka, utveckla stark 
kollektivtrafik och infrastruktur, värna och utveckla 
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landsbygdens näringar och naturresurser samt vara väl 
rustade för klimatförändringar. Christina visar bilder på hur 
det är tänkt att förtäta och byggas och nämner Gjutaren & 
Liljan, Valand, Sydöstra centrum och Ejdern som några av 
de centrala projekt som de arbetar med. 
 
Christina nämner vidare hur de samarbetar med 
förvaltningen för Vård & Omsorg med lokalplanering och 
nämner Björkris vård- och omsorgsboende som öppnar upp 
i mars som ett exempel. Björkris vård- och omsorgsboende 
har både varit ett byggprojekt, inredningsprojekt och 
flyttprojekt. 

2.  Information: Medicingivare 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Camilla Nordh, utvecklare 
Mary Joy Wallander, sjuksköterska 

Utvecklaren Camilla Nordh informerar om projektet med 
att införa medicingivare och sjuksköterskan Mary Joy 
Wallander demonstrerar hur det går till när medicingivaren 
ger medicin. En medigingivare hjälper de som inte själva 
kan ta sina mediciner och som personalen flera gånger per 
dag levererar mediciner till. Medicingivaren laddas med 
hjälp av en rulle med mediciner, där medicingivaren läser 
av streckkoderna på medicinpåsarna när det är dags att 
medicinen ska tas och med ljud och ljus meddelar att det är 
dags att inta medicinen. En rulle är 14 dagar och om 
ordinationen under de dagarna skulle ändras så behöver 
rullen bytas ut. En utdelning kan också pausas av en 
sjuksköterska på distans. Sjuksköterskorna kan även 
programmera om en person ska i väg så att den får sin 
medicin utan att en personal behöver åka ut och låsa upp 
och lämna medicinerna. Om det skulle hända att rullarna 
till två omsorgstagare blandas ihop och sätts in i fel 
medicingivare så larmar den. Om en omsorgstagare inte 
skulle ta medicinen så larmar den även då. Larmet går till 
sjuksköterskorna som ser vad som hänt och beroende på 
vilken bedömning som görs så kan de antingen ringa eller 
åka ut. Medicinpåsarna som inte tas låses in i ett fack i 
medicingivaren. Medicingivarna började lämnas ut i 
februari i Onsala. För närvarande är det 6 som har placerats 
ut hos omsorgstagare och de är mycket nöjda. Fler är på 
väg ut. Det är alltid en sjuksköterska som, tillsammans med 
en läkare, gör bedömningen vilken person som kan ha en 
medicingivare hos sig. 
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3.  Information: Hur testperioden har gått 
avseende digital tillsyn 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Emma Renström, verksamhetsutvecklare 
Rebecca Osberg, enhetschef och 
utvecklingsledare 

Verksamhetsutvecklaren Emma Renström informerar om 
bakgrunden till projektet digital tillsyn via trygghetskamera 
inom kvarboende. Anledningen är för att vi lever i ett 
samhälle i förändring där färre ska försörja fler. Digital 
tillsyn via trygghetskamera under natten ett av flera sätt att 
hantera konsekvenserna av ett samhälle i förändring och ta 
hjälp av välfärdsteknik. Det är också något som kan 
förbättra den enskildes sömnkvalitet och flertalet 
kommuner har använt trygghetskameror under flera år. 
Trygghetskameran är endast aktiv under överenskomna 
tider och ingenting spelas in eller sparas. 
 
Projektet föregicks av en behovsanalys, förstudie och sedan 
projektfas med planering. Nu befinner sig projektet i en 
genomförandefas och sedan väntas en avslutsfas och 
därefter en nyttoutvärdering. Testperioden pågick under ett 
år och målet var 10 installerade trygghetskameror, vilket 
uppnåddes. Samtliga omsorgstagare som varit intresserade 
och aktuella att testa digital tillsyn har beviljats digital 
tillsyn via trygghetskamera och de är nöjda. Det framtagna 
arbetssättet från förstudien har fungerat bra och det har 
även effekthemtagningen. Nattpatrullen lägger mindre tid 
och färre körda mil på tillsynsbesök och medarbetarna vid 
nattpatrullen har bara positiva saker att säga om digital 
tillsyn natt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Enkätsvar 
påvisar en mer ostörd nattsömn och en ökad trygghet. 
Utmaningen under testperioden var att det tog längre tid än 
väntat att nå 10 trygghetskameror. 
 
Enhetschefen och utvecklingsledaren Rebecca Osberg 
informerar om breddinförandet där en arbetsgrupp tillsattes 
under hösten 2022. Utifrån testperiodens resultat så vidtogs 
bland annat följande åtgärder: 

• Interna rutiner och arbetssätt har anpassats till 
breddinförande 

• Fortsatt informera och sprida kunskap om 
trygghetskamerorna internt inom förvaltningen 

• Reviderat information till omsorgstagare 
• Stöd i förvaltningens beslut om digitalt först 

 
För närvarande finns det 26 trygghetskameror och det 
pågår en informationskampanj med bland annat 
filminspelning med testpatrullen, informationsbrev till alla 
som fyller 74, uppdaterad hemsida och tryckt 
material. Under våren 2023 planeras det för att återbesöka 
Träffpunkter för vidare information och ökad kunskap samt 
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att ge fortsatt stöd till verksamheter och omsorgstagare. 
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghetskamerorna 
kommer fortsättas att följas upp samt att det kommer ske en 
upphandling av trygghetskameror. 
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4.  Information: Sänkning av åldern från 80 
till 74 år gällande utskick och 
uppföljning till de som sedan tidigare 
inte har haft någon kontakt med Vård & 
Omsorg 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Christina Fröjdlund, enhetschef 
Maria Berndtsson, stöd- och 
omsorgskonsulent 

Enhetschefen Christina Fröjdlund berättar om det 
brevutskick som fyra gånger per år görs med förebyggande 
och hälsofrämjande information till Kungsbacka kommuns 
seniorer som inte har något stöd från förvaltningen för 
Vård & Omsorg. Förvaltningen försöker i ett tidigt skede 
arbeta utifrån kommuninvånarnas behov och tidigare 
gjordes utskicket till personer det året de fyllde 80 år men 
från och med 2023 görs utskicket från 74 års ålder. 
Åldersgränsen har ändrats för att: 

• Ge bättre förutsättningar för seniorer att 
bibehålla sin självständighet. 

• Det är enklare att göra förändringar i sitt liv i ett 
tidigare skede. 

• Nå ut till fler innan behoven blir för omfattande. 
• I ett tidigare skede nå ut för att främja ett rikare 

socialt liv. 
• Seniorer ska ha ett gott åldrande. 

 
I Kungsbacka kommun är det omkring 5500 personer som 
är mellan 74–80 år. Anledningen till att 
informationsutskicket görs är för att det bland annat i 3 
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (2001:453) står att 
uppsökande verksamhet ska bedrivas genom besök eller på 
annat sätt. I Halland finns det även en modell för 
hälsofrämjande och förebyggande hembesök som heter 
”Anna och Lars hälsa” som Region Halland och Hallands 
kommuner har antagit. 
 
Stöd- och omsorgskonsulenten Maria Berndtsson berättar 
om att det i den förebyggande och hälsofrämjande 
informationen bland annat informeras om: 

• Aktiviteter i kommunen 
• Träffpunkter 
• Biblioteket och digitalt stöd 
• Anhörigstöd 
• Vård & Omsorgs-broschyr 
• Hjälp med att bryta med ensamhet 
• Information som kan förenkla vardagen 
• Brandinformation 
• Kontaktuppgifter 

 
Informationen finns också på Kungsbacka kommuns 
hemsida under ”Ett gott åldrande”. 
 
Informationssättet sedan 2013 har sett ut enligt följande: 

• 2013–2016 hembesök 
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• 2016–2019 seniorträffar av Anhörigstöd 
• 2020 brevutskick (på grund av pandemin) 
• 2023 fortsatt brevutskick 

 
Den förebyggande och hälsofrämjande informationen 
kommer att skickas ut på synpunktsrunda till 
representanterna och ersättarna vid Forum 
Pensionärsorganisationer. 

5.  Frågor från Pensionärsorganisationernas 
samorganisation (POSAM) 

1. Påtala behovet av en mer omfattande information om 
digital mathantering till berörda parter. 
Detta för att det finns en rad missuppfattningar om vad 
som gäller. 
Förvaltningen planerar för en informationskampanj med 
korrekt information. Allt material och frågor och svar finns 
i de kanalerna som finns. 
 
2. POSAM vill veta när utvärderingen av digital 
mathantering kommer att genomföras och av vem? 
Utvärderingen kommer komma under april-maj och 
genomförs av förvaltningen. Pensionärsorganisationerna 
ska kontaktas för att vara med som remissinstanser i 
framtagandet av utvärderingen av digitala inköp. 
 
3. Vilka förvaltningar är bokade för samråd och 
information till Forum? 
Till de kommande mötena kommer följande att bjudas in: 

• Samhällsbyggnadschefen Lovisa Eld. Information 
om utveckling i Kungsbacka stad, infrastruktur och 
arenan. 

• Ekonomichefen Christina Hermansson och 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson. 
Information om förslag till kommunbudget och 
budgetprognos de kommande fem åren. 

• Specialisten på hållbarhet Sven Erik Bergström och 
arbetsledaren Niklas Lindén. Information om 
ekologisk status, vatten, framtida vindkraft. 

• Eksta Bostads AB. Information om planer för det 
kommunala bostadsbeståndet. 

 
Hravn Forsne (M) 
Ordförande 

Cecilia Wahlgren 
Sekreterare 
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