
























































Omorganisering av Stöd 
i ordinärt boende

- Hur ser planen ut?



Utmaningar

Nära vård

Kompetensförsörjning





En högre generell
baskompetens för

undersköterskor och
vårdbiträden.

Spetsutbildade
undersköterskor och

legitimerad personal som
kan finnas som resurs vid 
svårare ärenden eller som

stöd till sina kollegor.

Demensvård Palliativ vård

Konsultativt arbetssätt
(legitimerad personal)

Rehabiliterande
förhållningssätt

Högre medicinsk kompetens
inom psykiatri och

LSSboenden.
Digital kompetens

Kunskap hos alla (även
brukare/patienter) om nära

vård.

Utbildning kring begrepp
såsom egenvård och

personcentrering

GR; Identifierade områden med 
behov av kompetenshöjning:



Vad vill vi uppnå?

Öka kvaliteten på utförda
tjänster/ specialistskunskap

Öka den enskildes
delaktighet

Ge bättre förutsättningar för
ekonomi i balans Kompetensförsörjningsplan

Underlätta Bemannings- och
insatsplaneringen Förbättra arbetsmiljön

Tillitsbaserad styrning



Förutsättningar som krävs för att nå mål

Tydlig organisations struktur Tydliggöra roller, ansvar och 
mandat Differentiera arbetsuppgifter

Samlokalisera enheterna
Kompetensutvecklingsprogram 

i enlighet med 
Äldreomsorgslyftet



Lokalisering, namngivning och 
geografiska område för enheterna!



Nuvarande
enheter i
hemtjänsten

Nord 1

Ytterby 1

Ytterby 2

Komarken

Kärna

Marstrand

Centrum 1

Centrum 2

Centrum 3

Nord 2

Trygghetslarmet



De nya 
enheternas 
namn!

Ytterby (Tidigare Ytterby 1 och Ytterby 2)

Kärna

Marstrand

Komarken

Norra Centrum (Tidigare Centrum 2)

Västra Centrum/ Munkegärde (Tidigare Nord 2)

Sydöstra Centrum (Tidigare Centrum 1)

Kode/ Romelanda (Tidigare Nord 1)

Trygghetslarmet

Demensteamet/Måseskär



Steg 1
- Skall genomföras med 
start i november om alla 
aktörer håller 
tidsplanen!

Centrum 1, Centrum 2

Flyttar till Rexegården

Nord 2 

Flyttar till Stadshuset

Komarken, Nord 1, Ytterby 1 och 2 Trygghetslarmet och 
demensteamet

Flyttar till Nordmannatorget



Kvar som de är..

Kärna

Marstrand

Önskemål att enheterna samlokaliseras
när möjlighet ges i Tjuvkil/Lycke



Fördelning i 
timmar

Sammanställning
Totaltimmar

Sydöstra Centrum 4220
Norra Centrum 3816
Västra Centrum 3884
Komarken 4357
Kode och Romelanda 4299
Trygghetslarmet
Ytterby 4190
Kärna/Marstrand 4098

Totalt 28804



De nya
enheternas
geografiska
områden!



Kärna



Marstrand



Kode/ Romelanda innefattar: 
Nord 1
Nord 2: Ytterområde, Tveten, 
Centrum 2: Tveten



Komarken



Ytterby innefattar: 
Ytterby 2
Ytterby 1



Västra Centrum/ Munkegärde innefattar: 
Nord 2: Munkegärde
Centrum 3: Vita fläcken, Egna hem, Kongahälla, Borgarparken
Centrum 1: Stadshuset

https://kungalv-my.sharepoint.com/personal/maria_stenmark_kungalv_se/Documents/System/Desktop/L%C3%B6nesamtal%202020/Utvecklingssamtal/utveckling-och-uppfoljningssamtal%20-%20Sara%20Sundberg.docx?web=1


Sydöstra Centrum innefattar; 
Centrum 1: Coop, Västra gatan, Kexen, Kvarnen
Centrum 3: Fontin, Nytorget



Norra Centrum innefattar: 
Centrum 2: Borgen, Selma, Skafferiet



Organisation 
för Stöd i 
ordinärt 
boende

Stöd i ordinärt boende

Västra 
Hemtjänst-
Centralen

Ytterby

Komarken

Trygghets
larmet

Demens-
teamet

Kode/
Romelanda

Östra 
Hemtjänst-
Centralen

Norra 
Centrum

Västra 
Centrum/ 

Munkegärde

Sydöstra 
Centrum

Personlig 
Assistans

Ledsagning

Måseskär
Dagverksamhet

Kärna/
Marstrand



Demensteam 
och Måseskär

Bygga upp ett 
Demensteam i 
hemtjänsten

Tätt samarbete
med 
dagverksamheten
Måseskär

Samarbeta med ett
tvärproffesionellt
demensteamet i
sektorn



Chefer för enheterna

-chefer lämnar in 
intresseanmälan till vilken
enhet man vill leda!

- Kontinuitet för brukare och
medarbetare eftersträvas!

Ytterby 

Marstrand/Kärna

Komarken

Norra Centrum

Västra Centrum/ Munkegärde

Sydöstra Centrum 

Kode/Romelanda

Trygghetslarmet

Demensteamet/Måseskär

Personlig assistans/Ledsagning



Undersköterskor på enheter
som lämnar ifrån sig 
geografiska områden

- undersköterskor lämnar in 
intresseanmälan till vilken
enhet man vill tjänstgöra på. 
Vill man följa brukaren eller
stanna kvar på enheten?

- Kontinuitet för brukare
eftersträvas vid placering!

Ytterby

Marstrand/Kärna

Komarken

Norra Centrum

Västra Centrum/Munkegärde

Sydöstra Centrum 

Kode/Romelanda

Trygghetslarmet

Demensteamet/Måseskär

Personlig assistans/Ledsagning



Koordinatorer för enheterna

- alla koordinatorer lämnar
in intresseanmälan till vilken
enhet man vill tjänstgöra på!

- Kontinuitet för
verksamheten eftersträvas!

Ytterby

Marstrand/Kärna

Komarken

Norra Centrum

Västra Centrum/Munkegärde

Sydöstra Centrum 

Kode/Romelanda

Trygghetslarmet

Demensteamet/Måseskär

Personlig assistans/Ledsagning



Tidsplan för 
dialog och 
samverkan

18/8 Genomgång av Västra hemtjänstcentralens interiör och skalskydd med 
SO, säkerhetsansvariga, lokalplanerare och EC

26/8 Genomgång av Östra hemtjänstcentralens interiör och skalskydd med SO, 
säkerhetsansvariga, lokalplanerare och EC

2/9 VSG; Fördjupad dialog gällande förberedelser för omorganisering av 
hemtjänsten samt dialog om placering av enhetschefer och koordinatorer

1, 8,9,15,16/9; Presentation och dialog av omorganisation i hemtjänst samt
verksamhetsplan för alla medarbetare

8/9 Extra VSG; genomgång av uppstart av LSG på enhetsnivå. Alla enheter
bokar in LSG tider mellan SO och EC

23/9 VSG; Risk- och konsekvensanalys gällande omorganisering. Alla SO 
medverkar efter analys samverkas risk- och konsekensanalysen på VSG.

21/10 VSG; Uppföljning av risk- och konsekvensanalysen

18/11 VSG



Krav på svenska kunskaper?
- Inom stöd i ordinärt boende



Vård- och 
omsorgsprogrammet
Skolverkets regler för yrkesexamen innebär att eleven har läst 2 500 poäng varav 2 250 
ska vara godkända samt att kurserna svenska 1/svenska som andra språk 1, matematik 
1a, engelsk 5 och gymnasiearbetet ska vara godkända.



Vilka krav ställer vi?

”I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera och kommunicera med olika 
parter vilket kräver att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och 

skrift.” 
Anställningsannons för undersköterska inom stöd i ordinärt boende 

- Generellt sett ska medarbetare ha den kompetens som krävs för 
uppdraget !



Uppföljning av sommarrekryteringen

Hemtjänst
Sommarbemanning har fungerat bra men rekryteringen blev klar senare 

än planerat, vilket försvårade delegeringsmöjligheter.
Hemtjänst har ett avtal om ju fler veckor vikarien arbetar desto högre 

tillägg, vilket har fungerat bra.
Biståndsbedömda timmar har fluktuerat under sommaren vilket lett till 

att personal har fått flyttats mellan enheter



Vård- och omsorgboende

 120 st sommarvikarier rekryterades 
 Ansträngt läge
 Lönetillägg Aktiviteter Arbetsgrupp 



Samarbete mellan Regionservice och 
Kungälvs kommun

Pilotprojekt måltidsleveranser



Bakgrund

• Samarbete för att nyttja befintliga resurser inom kommun och region 
• Hyresgäst i fokus 
• Ökad leverans och valmöjlighet av måltidsutbud för hyresgäster på  

kommunens boende



Status

• Projektet startade 17 mars och pågår till 30 november
• Oktober - beslut. Fortsatt samarbete. Hur går vi vidare?
• Slutrapport –utvärdering



Nuläge

• Fokus måltidsleverans
• Hyresgäst valmöjlighet och delaktighet
• Utvecklingsarbete på plats
• Utmaningar
• Enkätundersökning-kundnöjdhet hyresgäst (pågår)



Nästa steg

• Utvärdering ( utifrån enkät hyresgäst)
• Fortsatt samarbete  (hur och på vilket sätt)
• Nästa steg fokus utökat samarbete vård kök (fokus hyresgäst)
• Hyresgäst ökad delaktig i val av måltidsrätter
• Måltidsordning- flexibilitet
• Måltidsutbud
• Parallellt arbete pågår inom måltidsservice för att erbjuda hyresgäst 

utökat måltidsutbud



Sektor Trygghet och stöd
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Sektor trygghet och stöd

Projektnamn Beskrivning Bidrag i kr

Säkerställa en god 
vård och omsorg av 
äldre personer

Syftet är att ge varje kommun ökade förutsättningar 
att stärka äldreomsorgen genom ökad bemanning och 
därigenom förbättra och säkerställa en god kvalité för 
brukare och patienter

18 649 432

Äldreomsorgslyftet Syftet är höja kompetensen inom vård och omsorg om 
äldre hos såväl personal som första linjens chefer 15 822 983

Statsbidrag - 2021
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Sektor trygghet och stöd

Statsbidrag - 2021

Projektnamn Beskrivning Bidrag i kr

God och Nära vård

Den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära 
och anpassas efter invånarnas behov. Att vården ska 
finnas nära kan, men behöver inte betyda, geografiskt 
nära. Det kan också handla om t.ex. hög kontinuitet 
eller kontakt genom digitala vårdtjänster

3 383 298

Motverka ensamhet 
bland äldre med 
demenssjukdom

Syftet är att säkerställa en god vård och omsorg av 
personer med demenssjukdom samt för att motverka 
ensamhet bland äldre

2 838 109

Teknik för äldre i 
Kungälv

SKR och regeringen har träffat en överenskommelse 
som syftar till att ge kommunerna bättre 
förutsättningar att verksamhetsutveckla 
äldreomsorgen genom digitalisering

771 818
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Sektor trygghet och stöd

Statsbidrag 2022-2023

Projektnamn Beskrivning Bidrag i kr
Minska andelen 
timanställningar inom 
kommunalt 
finansierad vård och 
omsorg om äldre

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament 
att minska andelen timanställningar inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka 
kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen

9 829 675

Utöka bemanningen 
av sjuksköterskor på 
särskilda boenden

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament 
att öka sjuksköterskebemanningen och den 
medicinska kompetensen inom äldreomsorgen

4 907 454
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Sektor trygghet och stöd

Nettokostnad verksamheter

ToS uppföljning (T1 - 2021) Prognos helår Budget helår Avvikelse helår

Sektorchef 20 702 28 202 7 500

Myndighet 221 561 206 561 -15 000

Försörjningsstöd 21 000 21 000 0

Sociala resurser 68 665 71 165 2 500

Vård och omsorgsboende 206 650 204 650 -2 000

Stöd i ordinärt boende 193 962 191 962 -2 000

Hälso- och sjukvård 94 741 94 741 0

LSS-boende & daglig verksamhet 236 830 241 830 5 000

Nyanlända 6 169 6 169 0

Nettokostnad i tkr 1 070 280 1 066 280 4 000

Åtgärder för budget i balans (i tkr) Status Slutdatum Mål 2021
Besparing 

Årsprognos
Diff Mål-
Prognos

Effektiviseringar inom gemensam 
verksamhet

 Pågående 2021-12-31 8 900 8 900 0



 

 
 

 
 

 TRYGGHET OCH STÖD 

Dokumenttyp: 

Rutin 
Upprättad: 

2020-11-02 
Revideras: 

 Vid behov 
Senast reviderad: 

 
Dokumentnamn: 

Hund, och andra husdjur, på arbetsplats (rutin) 
Ansvarig för revidering: 

Sektorledning, Trygghet och stöd 
Upprättad/reviderad av: 

Sektorchef Lena Arnfelt 
Beslutad av: 

Sektorledning, Trygghet och stöd 
Detta dokument gäller för verksamhet inom: 
Trygghet och stöd 

Verksamhet/enhet: 
Trygghet och stöd 

 
 

Hund, och andra husdjur, på arbetsplats 
 

Bakgrund, generell bestämmelse 
Mot bakgrund av allvarliga inträffade incidenter gäller numera ett generellt förbud att medföra privata 
husdjur till arbetsplatser inom sektor Trygghet och stöd.  

 

Förbudet gäller samtliga arbetsplatser och verksamheter i sektorn.  
 

 

Undantag för certifierad arbetsplatshund och assistanshund 
 
I det fall en begränsad verksamhet ser en möjlighet att använda en s k arbetsplatshund i pedagogiskt syfte, 
kan detta medges efter beslut av verksamhetschef. En överenskommelse träffas därefter mellan 
hundägaren (medarbetaren) och dennes närmaste chef, och en försäkran undertecknas och förvaras i den 
anställdes personalakt, tillsammans med relevanta handlingar som rör hunden.  

 
Aktuell hund måste vara godkänd som arbetsplatshund utifrån särskilt framtaget lämplighetstest och bära 
ett särskilt tjänstetäcke på sig hela tiden då den vistas i arbetsplatslokalen. 

 
Ansvaret för arbetsplatshund vilar alltid på hundägaren som är ansvarig för hundens agerande, oavsett om 
hunden har blivit provocerad eller inte. Detta i enlighet med Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och 
katter. 

 
Den som har med sig godkänd hund till arbetsplatsen bör kontrollera sin hemförsäkring för att se om den 
innehåller en ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring är viktig ifall arbetsplatshunden skulle orsaka skada, 
annars är det hundägaren som står för samtliga uppkomna kostnader. 
 
Certifierad assistanshund får vistas i verksamheten.  

 



Hur ökar vi den fysiska aktiviteten?



Nya riktlinjer från 
Folkhälsomyndigheten

• All rörelse räknas.

• Ta rörelsepauser – några 
minuter varje halvtimme. 

• Bättre att vara lite fysiskt 
aktiv än inte alls. 

• Börja smått och öka gradvis.



Rekommendationer för 
äldre vuxna (65+)
Pulshöjande fysisk aktivitet: 
Minst 150-300 minuter per vecka.

Fysisk aktivitet som stärker 
muskler och skelett: 
Minst 2 gånger per vecka, samt 
balansträning 3 gånger per vecka.

Stillasittande: 
Långa perioder bör brytas av med 
rörelse.



Allvarliga effekter av fysisk inaktivitet

• 4-5 miljoner dödsfall per år kunde ha 
undvikits med mer fysisk aktivitet.

• Ökad risk för flera kroniska sjukdomar (ex: 
typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, 
cancer).

• Koppling till psykisk ohälsa. 



Vad tänker ni krävs för att kunna öka 
aktivitetsnivån bland seniorer?



Vilka aktiviteter saknar ni idag?



Deltagande i arbetsgrupp
- vilka skulle vara intresserade?



Kontaktuppgifter
Mari-Therese Bokvist
Anhörigkonsulent
Hälsofrämjande förebyggande enheten
0303-23 98 48
mari-therese.bokvist@kungalv.se

Stefan Sarajärvi 
Anhörigkonsulent
Hälsofrämjande förebyggande enheten
0303-23 90 79
stefan.sarajarvi@kungalv.se

mailto:mari-therese.bokvist@kungalv.se
mailto:stefan.sarajarvi@kungalv.se
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