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Brukarråd Vård och
omsorgsboende
• Gårdsråd benämns numera som
Brukarråd
• Syfte – öka direktdemokrati,
brukarinflytande, medborgardialog
• Politiker får ökad insyn i verksamheten

Organisation och arbetsform
• Två brukarråd per år
• Avser inte boende med demensinriktning
• Utskottet för Trygghet och stöd utser
representanter
• KPR utser representanter
• Enhetschef på boendet deltar

Genomförande
• Frågor till dagordningen omhändertas genom
frågelåda på respektive boende
• Enhetschef ombesörjer att politiker får frågor
innan mötet för att hinna förbereda
återkoppling och svar
• Dagordning upprättas utifrån inkomna frågor
och prioritering utifrån tid

Rutin brukarråd
• Rutinen revideras vid behov

• Utskottet ToS ansvarar för brukarråd
• KPR utser representanter
• Fastställda mötestider bokas årsvis
• Syftet med brukarråden

Några frågor?

Uppföljning av Äldreplan 2021

Program social hållbarhet
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2020-2027

2020-2027

Uppföljning Social Hållbarhet 2021
Ett program

Fyra planer

Sju prioriterade områden

Tidiga insatser
Social översiktsplan

Hälsa

Plan Trygg i Kungälv

Boende

Funktionshinderplan

Utbildning

Äldreplan

Demokrati och civilsamhälle
Trygghet

• Näringsliv
• Civilsamhälle
• Arbetsförmedling och
Försäkringskassa
• Hälso- och sjukvård
• Polis
• Räddningstjänst
• Akademi
• Kommun

Samhällskontrakt
Ett nätverk i förändring
• 90-tal organisationer
• Pensionärsorganisationerna är inbjudna
• Effekter:
- Arbete och sysselsättning (ex. feriereabete, praktikplatser och stödanställningar)

- Förebyggande insatser (ex. Solrosen, Aktivt Kungälv, Handboll för alla, Trivselledare,
Hittaut.nu, IoP…)

Samhällskontrakt
• Ett nätverk i förändring
• Upparbetat struktur kring ”konkret” samordning och samverkan
- Lokal samverkan trygghet (LST)

- Komarken
- Våld i nära relationer
- Drogförebyggande

- Nyanlända

Äldreplan

Program social hållbarhet
2020-2027

Social översiktsplan

Äldreplan

Funktionshinderplan

Trygg i Kungälv

2020-2027

2020-2027

2020-2027

2020-2027

Uppföljning Äldreplan
• Äldres boende
✓ Seniordag med tema ”Äldres boende” digitalt, föreläsningar,
intervjuer och information.
✓ Tagit fram tidning om Äldres boende

✓ Riktad information

Bo bra på äldre dar

Aktiviteter i Äldreplan
• Främja senior hälsa:
✓ Frivilligt arbete (Budbärare, Vän till vän och hemfixare)
✓ Seniorcaféerna (Centrum och Ytterby)

✓ IT-verkstäder
✓ Seniorlinjen - fortsatt arbete sker kring att utveckla formen.

Aktiviteter äldreplan
Förebyggande och hälsofrämjande enheten har dessutom genomfört
följande aktiviteter under 2021:
•

Föreläsning Bra mat och bättre munhälsa för äldre (214 visningar)

•

I mars 2021 startades Facebook sidan Senior i Kungälv som i
dagsläget har 115 följare. Vissa inlägg har nått över 1500 personer.

•

Hygien-veckan – uppmärksamhetsvecka med fokus på basala
hygienrutiner. Filmer i sociala medier med en läkare från en lokal
vårdcentral fick 1476 visningar

•

Anhörigdagen 2021 – kvällsföreläsningar till anhöriga under tre
kvällar i början av oktober.

Fortsatt arbetsgång
• Äldreplanen ett ”levande” dokument
• Uppdatera och revidera aktiviteter i Äldreplanen

• Koppla aktuellt arbete till Äldreplanen

Aktuellt arbete
• Äldreomsorgslyft
• Demensteam
• Palliativ vård

• Nära vård
• Äldres hälsa
• Anhörigstöd

Seniordagen
20 maj på Kvarnkullen.
Tema seniorhälsa med föreläsare,
utställare och underhållning.

Fysisk aktivitet för
seniorer i fokus i vår
Gratis träningaktiviteter i
samverkan med bland annat Active
Rehab och Friskis & Svettis.

Digitaliseringsvecka
Inspirationsvecka i november för att locka och
motivera fler seniorer att använda digitala
tjänster och teknik.
En blandning av föreläsare, workshops och
utställare.
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1 Inledning
Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19
december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet gäller från 2020 till 2027. Det är ett
långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring
ökad social hållbarhet och innanförskap. Programmet har fyra underliggande planer:
•
•
•
•

Social översiktsplan,
Äldreplan
Funktionshinderplan
Trygg i Kungälv.

Planerna förtydligar programmets mer övergripande formuleringar. De sträcker sig fram till
2023 med utblick mot 2027.
Syftet med äldreplanen är att skapa underlag för kommunal styrning, planering och utveckling
av äldreomsorgen i Kungälv 2020-2023.
Äldreplanen 2020-2023 utgår från befintliga uppdrag inom kommunen. Inom ramen för
program Social hållbarhet – ökat innanförskap finns prioriterade områden såsom t ex Boende
och Hälsa. I område Boende är ett av flera fokusområden att underlätta bokedjan för äldre. I
område Hälsa ingår att främja seniorhälsa – ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet.
Utgångspunkt för äldreplanen är även policyn Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning
(Dnr KS2020/0101) samt politiska uppdraget att involvera fler äldre i det förebyggande
folkhälsoarbetet
2021 års uppföljning är den första uppföljningen av programmet för social hållbarhet och
kommer att utvecklas under kommande års uppföljningar, till och med 2027.
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2 Uppföljning 2021
2.1 Målområden, politiska uppdrag, insatser och aktiviteter
2.1.1 Område: Underlätta bokedjan för äldre
Beskrivning
Utgångspunkten för delmål kring temat "Underlätta bokedjan för äldre" är policyn Äldre
boende – hållbar bostadsförsörjning.
Policyn har följande mål:
• Att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende.
• Att få äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv.
• Ett hållbart resursutnyttjande av boyta.
• Att använda digitala och tekniska lösningar

2.1.1.1 Politiskt uppdrag: 21. Utred vad en halvering av avgiften för
trygghetslarmet innebär (SÖP)
Aktivitet

Kommentar

Utredning genomförd 2020.

Utredning avslutad och ärendet behandlat och
beslutat i Kommunfullmäktige, KS2020/1803.

2.1.1.2 Insats: Informera om äldres eget ansvar i bokedjan och äldres
boendeformer
Aktivitet

Kommentar

Info Sitt inte och vänta – informera om
egenansvar, ”Bo bra som äldre – vad ska jag tänka
på?”

Hälsofrämjande och förebyggande enheten har
genomfört ett aktivt arbete kring äldres
boendesituation:

Riktad information både internt (handläggare,
utförare) och externt (föreningar, samarbetspartners)
om äldres boende och boendeformer.

•

Seniordag med tema ”Äldres boende”
digitalt, föreläsningar, intervjuer och
information. Seniordagen har hittills haft 189
visningar.

•

Tagit fram tidning om Äldres boende, där
man informativt och tydligt belyser viktiga
aspekter för att kunna vara aktiv i sitt
boendeplanerande.

•

Ny webbsida under framtagning för att
belysa liknande information som tidningen.

Hälsofrämjande och förebyggande enheten har
genomfört ett aktivt arbete kring äldres
boendesituation:
•

Enheten har varit ute med riktad information
till vårdcentraler, psykiatriska mottagningen
Kungälvs sjukhus, biståndshandläggare
samt hemsjukvården kring anhörigstöd och
tjänster som erbjuds.

•

Seniordag med tema ”Äldres boende”
digitalt, föreläsningar, intervjuer och
information. Seniordagen har hittills haft 189
visningar. Olika seniorföreningar var
inbjudna till Seniordagen.

•

Tagit fram tidning om Äldres boende, där
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Aktivitet

Kommentar
man informativt och tydligt belyser viktiga
aspekter för att kunna vara aktiv i sitt
boendeplanerande.
•

Ny webbsida under framtagning för att
belysa liknande information som tidningen.

2.1.2 Område: Främja seniorhälsa – ett aktivt liv utan ofrivillig
ensamhet
Beskrivning
Utgångspunkten för delmål kring temat är följande mål i program Social hållbarhet:
• Stimulera hälsosamma val och eget ansvar.
• Främja seniorhälsa - ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet

2.1.2.1 Politiskt uppdrag: 15. Involvera fler äldre i det förebyggande
folkhälsoarbetet (SÖP)
Aktivitet
Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv

Kommentar
Uppdraget har preciserats i förvaltningens
verksamhetsplan via aktiviteten:
•

Utöka samarbetet med civilsamhället och
föreningslivet i syfte att äldre medborgare
ska kunna leva ett självständigt liv med god
hälsa
För att utveckla arbetet med utökat samarbete med
civilsamhälle och föreningsliv har inspiration hämtats
från Borås, Östersund, Göteborgs stad och från
verksamhet i Norge. Enheten har genomfört
pilotverksamhet kring att webbsända föreläsningar
och olika former av utåtriktat arbete. Bland annat
genomfördes en digital Seniordag under våren 2021. I
samverkan med bland annat bostadsbolag och
hyresgästföreningar pågår nu olika former av
uppsökande arbete. Ett exempel på detta är "Kompis i
kvarteret" där syftet är att skapa sociala kontakter i
kvarteret där de äldre bor. Frivilligverksamheten Vän
till vän hjälper till att bemanna och driva aktiviteter för
äldre på seniorcaféerna i syfte att främja hälsa och
förebygga ofrivillig ensamhet. Äldre är involverade i
och delaktiga i verksamheter som rör både
anhörigstöd och förebyggande arbete genom att
enheten startat upp arbetsgrupper med äldre för att
kunna nå ut brett och få fler äldre att bli mer fysisk
aktiva. Volontärer som är över 65 år arbetar
uppsökande genom att informera kommunens äldre
om kommunens tillgängliga serviceutbud.
Utifrån politiska uppdraget kommer hälsofrämjande
och förebyggande enheten arbeta vidare med att
äldre medborgare ska kunna leva ett självständigt liv
med god hälsa. Avsatta stimulansmedel finns via
folkhälsobudgeten.
Folkbildning – en av hörnstenarna i förebyggande
hälsoarbete, kan fokusera på t ex pandemi och god
folkhälsa

Hygienvecka genomfördes under hösten 2021.
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2.1.2.2 Insats: Främja seniorhälsa
Aktivitet

Kommentar

Hälsofrämjande verksamhet – olika förebyggande
och folkbildande aktiviteter i syfte att stärka
medborgares förmåga att leva självständigt och
genom folkbildning bidra till god hälsa och delaktighet.

Hälsofrämjande och förebyggande enheten är
ansvarig för seniorcaféerna. Vid Centrum samt
Ytterby finns ett varierat utbud av aktiviteter såsom
musikunderhållning, minigolf, bingo, filmvisning, ITcafé med mera.
Under 2021 har det genomförts IT-verkstäder.

Utöka samarbete med föreningar och
civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna
leva ett självständigt liv med god hälsa.

Hälsofrämjande och förebyggande enheten är
ansvarig för seniorcaféerna. Vid Centrum samt
Ytterby finns ett varierat utbud av aktiviteter såsom
musikunderhållning, minigolf, bingo, filmvisning, ITcafé med mera.
Under 2021 har det genomförts IT-verkstäder.
Enheten har även arbetat med digital information
kring hälsa och fallprevention.

Undersöka möjligheten att utveckla ”Stödlinje för
äldre” - ett samtalsstöd för den som känner sig orolig
eller ensam, stödlinjen kan också vara ett stöd till
praktisk hjälp att hitta rätt för fortsatt stöd/insats.

Äldre är en grupp som har drabbats hårt av
coronapandemins restriktioner och riskerar ofrivillig
ensamhet. Seniorlinjen startade den 12 januari 2021
av Hälsofrämjande förebyggande enheten i Kungälvs
kommun. Syftet var att bryta isoleringen samt få hjälp
med digital teknik. Uppföljning visar att få äldre tagit
kontakt med seniorlinjen. Fortsatt arbete sker kring att
utveckla formen.

”All age hub” (pågående projekt GR) - en
samverkansplattform för forskning, utveckling och
innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och
välfärdstekniktjänster så att människor oavsett ålder
och funktionsvariation kan leva självständiga och
trygga liv.

I samverkan med aktörer från akademi, civilsamhälle,
näringsliv och offentlig sektor utvecklar AllAgeHub en
användardriven testbädd för att stimulera användning
av välfärdsteknik som möter användarnas reella
behov. Målgrupp är äldre och personer med
funktionsnedsättning, anhöriga och personal.
Via AllAgeHub har en testledare utbildats i Kungälvs
kommun, som lokalt leder tester av välfärdsteknik.
Behov har undersökts i flera verksamheter. Inom
daglig verksamhet är arbete i gång att med stöd av
VR-teknik (Virtual Reality) träna på att besöka okända
miljöer. Inom socialpsykiatrin samt vård- och
omsorgsboende har behov presenterats på
AllAgeHubs matcharena. Under 2021 har inriktningen
varit att utveckla lösningar på olika behov, som
exempelvis förflyttning i och från säng,
igångsättningssvårigheter samt självständighet vid
toalettbesök.
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3 Kompletterande information från Social Översiktsplan
Förebyggande och hälsofrämjande enheten har dessutom genomfört följande aktiviteter under
2021:
•
•
•

•

Föreläsning Bra mat och bättre munhälsa för äldre (214 visningar)
I mars 2021 startades Facebook sidan Senior i Kungälv som i dagsläget har 115
följare. Vissa inlägg har nått över 1500 personer.
Hygien-veckan – uppmärksamhetsvecka med fokus på basala hygienrutiner. Filmer i
sociala medier med en läkare från en lokal vårdcentral fick 1476 respektive 1534
visningar totalt. I handdesinfektionsaktiviteten vid Mimers kulturhus testade 68
personer handdesinfektionsmaskinen.
Anhörigdagen 2021 – kvällsföreläsningar till anhöriga under tre kvällar i början av
oktober.

Dessa är hämtade från Uppföljning 2021 av Programmet för Social Hållbarhet.
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4 Slutsatser
Äldreplanen mål har i många delar bidragit till att förvaltningens arbete har utvecklats och
förbättrats.
Slutsats utifrån uppföljning av Äldreplanen är att:
Förvaltningen har ett pågående arbete för att på olika sätt utveckla användande av digitala
hjälpmedel. Via digitaliseringsprojektet i kommunen pågår en översyn kring användande av
olika system och programvaror. Via projektet AllAgeHub pågår utveckling av välfärdsteknik
som ska möta behov inom vård- och omsorgsboende.
Förvaltningen har utifrån de politiska målen och uppdraget arbetat aktivt med att främja
boendekedjan via olika utåtriktade insatser.
Enheten för hälsofrämjande och förebyggande har dessutom via sina utåtriktade insatser nått
målgruppen äldre utifrån olika hälsofrämjande tema.
Via Vän till vän, hemfixare och budbärare, pågår insatser för att involvera frivilliga kring
äldres hälsa. Arbete pågår kring att vidareutveckla och strukturera dessa insatser.
Under 2022 bör Äldreplan genomlysas på sektorsnivå. I vissa fall kan det vara aktuellt att
avsluta eller justera aktiviteter. Förslagsvis kompletteras Äldreplanen utifrån det samlade
utvecklingsarbete som nu sker inom sektor Trygghet och Stöd.
Äldreplanen behöver även levandegöras genom att informera internt och arbeta aktivt med
planens olika målområden. Denna uppföljning kan då användas för att skapa en större
medvetenhet om mål och pågående aktiviteter för att bättre utnyttja kommunens resurser och
kompetenser.
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1. Inledning
Sveriges kommuner har stora utmaningar. En av utmaningarna handlar om demografiska
förändringar som medför behov av andra planer än tidigare. En åldrande befolkning kan ses som
en del i en positiv utveckling där vi blir friskare, mer aktiva och lever längre. Andelen äldre i de
äldsta åldersgrupperna ökar. Det ställer krav på en hälso- och sjukvård samt omsorg som kan
möta behoven i denna befolkningsgrupp. Vård och omsorg ska anpassas efter individens olika
behov. De äldre ska ges möjlighet att vara aktiva och delaktiga i sin egen vård och omsorg. Allt
fler bor kvar i det ordinära boendet, vilket innebär att fler med stora behov av insatser får
insatserna utförda i det ordinära boendet. Krav på utveckling och effektivitet i den kommunala
hemsjukvården och omsorgen ökar. Rätt kompetens att ge trygghet och säkerhet för den
enskilde, samordning av insatser och samverkan mellan olika aktörer är viktiga förutsättningar för
att ge vård och omsorg av god kvalitet.
Äldreomsorgen är för många i Kungälv en viktig del av vardagslivet. Varje dag, dygnet runt, året
om ska de invånare som har behov av stöd och vård få den omsorg de behöver för att få sina
behov tillgodosedda. De ska kunna känna trygghet och leva ett värdigt liv. Många hundra
personer arbetar inom äldreomsorgen i Kungälv för att ge stöd, vård och omsorg.
Äldreomsorgen berör dock många fler av kommunens invånare än de som har insatser från
äldreomsorgen. Nästan alla kommunens invånare är anhöriga och närstående till någon som får
äldreomsorgens hjälp eller arbetar med att ge omsorg.

2. Relation till andra styrdokument
Planen är hierarkiskt underordnad programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap och tillser
att programmet realiseras genom åtgärder inom fastställda områden.
Som utgångspunkter för Kungälvs kommuns äldreplan ligger Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och
sjukvårdslagen, (HSL) samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom. Kungälvs kommuns Välfärdspolicy (KS2018/1360) och kommunens kostpolicy
(KS2019/1478) samt Riktlinjer för kost och nutrition inom äldreomsorgen i Kungälv är andra
viktiga styrdokument.
Socialtjänstlagen definierar äldreomsorgens nationella värdegrund (5 kap 4 §, SoL). Den enskilde
ska, så långt möjligt, kunna ha inflytande vid genomförandet av insatser i boende och annan
service (5 kap 5 § SoL). Kommunen ansvarar för planering av insatser för äldre (5 kap 6 §, SoL).
Enligt de nationella målen ska äldre kvinnor och män:
•
•
•
•

kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
bemötas med respekt
ha tillgång till god vård och omsorg

3

De fyra målen har genom regeringens skrivelse ”Framtidens äldreomsorg – en nationell
kvalitetsplan” (Skr 2017/18:280), kompletterats med ett femte mål som handlar om jämställd
vård:
•

äldre kvinnor och män ska erbjudas en jämställd och jämlik vård och omsorg

I ”Läs mig! – nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer” (SOU 2017:21)
föreslås åtgärder som syftar till högre kvalitet och effektivitet, bättre förebyggande och
rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning samt användning av välfärdsteknologi.

Värdegrund och värdighetsgaranti
Med värdegrund menas de etiska värden och normer som ska vara grunden för arbetet inom
äldreomsorgen. Värdegrunden ska överensstämma med gällande lagar och regler inom området
och befästa ett synsätt om att äldre ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Det
innebär dels att kunna leva ett värdigt liv, dels att känna välbefinnande.
Med värdigt liv menas:
•
•
•
•
•
•
•

En privat sfär och kroppslig integritet
Möjlighet att upprätta och respekteras i sitt självbestämmande
Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser
Insatser av god kvalitet
Ett gott bemötande av den enskilde och dennes anhöriga
Skälig levnadsnivå
Skydd för skada och obehag

Välbefinnande är en subjektiv känsla men kan definieras enligt följande:
•
•

En känsla av trygghet
Upplevelse av meningsfullhet, sammanhang och en känsla av helhet i sitt liv. Upplevelser
av samhörighet och gemenskap, stöd att leva efter sin kultur, livsåskådning och tro.
Upplevelser av livsmod, eufori och lust.

Kungälvs kommun har sedan flera år tillbaka infört en lokal värdighetsgaranti, utifrån
äldreomsorgens nationella värdegrund. Avsikten är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för
att ge äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet värnas samt
hur man ger ett gott bemötande. Den enskilde och dennes anhöriga ska känna till
värdighetsgarantin samt hur de kan framföra klagomål om värdighetsgarantin inte håller vad den
lovar. Värdighetsgarantin är en del av kommunens systematiska kvalitetsarbete.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje kommun erbjuda en god hälso- och sjukvård
till dem, som efter beslut enligt SoL, bor i särskilt boende. Varje kommun ska i samband med
dagverksamhet, som omfattas av SoL, erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som deltar i
sådan verksamhet.
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Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid demensvård är indelade i olika områden, såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förebyggande åtgärder
Utredning och diagnostik
Utredning och uppföljning efter fastställd diagnos och under demenssjukdomens förlopp
Basal vård, omvårdnad och omsorg
Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel
Boende, miljö, och organisation
Läkemedelsbehandling
Utredning, omvårdnad och behandling vid särskilda tillstånd
Stöd till anhöriga

Kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål är också styrdokument
för äldreomsorgen. Ett av de strategiska målen handlar om trygg omsorg med valmöjlighet. Målet
bryts ner till ett resultatmål som handlar om behovstäckning inom äldreomsorgen nämligen:
KF Strategiska mål
En trygg omsorg med
valmöjlighet genom livet

KS Resultatmål
Full behovstäckning inom äldreomsorgen

Resultatmålet ”Full behovstäckning inom äldreomsorgen” tolkas på följande sätt:
”Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den
långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen”
Verksamhetsidé för stöd i ordinärt boende i Kungälvs kommun:
Verksamheten utför stöd för att kunna bo i ordinärt boende så självständigt som möjligt utifrån
behovsbedömda insatser från olika lagrum. Vi utför service, omsorg, socialt stöd, delegerade
HSL-insatser, möjlighet att vistas på dagverksamhet samt tar emot och åtgärdar trygghetslarm.
Verksamheten utgör ett stöd för att brukarna ska kunna leva ett meningsfullt liv präglat av
oberoende och trygghet med respekt för självbestämmande och integritet i sitt ordinära boende.
Verksamhetsidé för vård och omsorgsboende i Kungälvs kommun:
Kungälvs kommuns vård och omsorgsboende ska enligt biståndsbeslut erbjuda och anpassa
boendeform där det finns personal dygnet runt. Vi ska skapa förutsättningar så att hyresgäster ska
kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt, utifrån individens behov genom
självbestämmande och delaktighet. Hyresgäster som bor på vård och omsorgsboende skall känna
trygghet, värdighet och tillit livet ut, där boendemiljön erbjuder gemenskap och samvaro.

3. Syfte
Syftet med planen är att skapa underlag för kommunal styrning, planering och utveckling av
äldreomsorgen i Kungälv 2020-2023. Planen ingår i Program social hållbarhet 2020-2027.
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4. Viljeinriktning
I äldreplan 2020-2023 fastställs vilka aktiviteter som ska genomföras fram till 2023, med utblick
mot 2027. Aktiviteterna ska stödja en utveckling av kommunens insatser för äldre personer i
Kungälv utifrån lagstiftning
Inom ramen för program Social hållbarhet – ökat innanförskap finns prioriterade områden såsom
t ex Boende och Hälsa. I område Boende är ett av flera fokusområden att underlätta bokedjan för
äldre. I område Hälsa ingår att främja seniorhälsa – ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet. Äldreplanen ska
beskriva aktiviteter som stödjer dessa fokusområden.

5. Underlätta bokedjan för äldre
I program Social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202) beskrivs Boende som ett
prioriterat område. Den övergripande inriktningen är en social hållbar samhällsplanering som
skapar förutsättningar att bryta boendesegregation och skapa mångfald i alla bostadsområden. I
fokus är blandade upplåtelseformer, bra bostäder och samhällsservice. Att underlätta bokedjan
för äldre betonas som en del i programmet.
Inom ramen för policyn Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning (KS2020/0101) beskrivs
behovet av ett aktivt arbete kring äldres boende. T ex att kommunen ska underlätta för äldre att
flytta från en större bostad till en mer ändamålsenlig och tillgänglig bostad med närhet till service
och kollektivtrafik. Vidare framgår i policyn att kommunen ska öka kunskap och förändra
attityder kring äldres boende. Detta kan ske t ex genom dialog med unga seniorer kring
betydelsen av att agera proaktivt utifrån egen boendesituation samt genom att förstärka
beaktande av äldres boendesituation i stadsbyggande och planering. I Äldreplanen föreslås i första
hand informationsinsatser till både medborgare och professionella om boende, boendeformer,
proaktivitet och egenansvar.
Aktivitet fram till 2023

Ansvar

•

Info Sitt inte och vänta – informera om egenansvar, ”Bo
bra som äldre – vad ska jag tänka på?”

Gemensamt ansvar för
sektor Trygghet och stöd
samt Samhälle och
utveckling

•

Riktad information både internt (handläggare, utförare)
och externt (föreningar, samarbetspartners) om äldres
boende och boendeformer

Gemensamt ansvar för
sektor Trygghet och stöd
samt Samhälle och
utveckling

6. Främja seniorhälsa – ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet
Aktivitet fram till 2023
•

Hälsofrämjande verksamhet – olika förebyggande och
folkbildande aktiviteter i syfte att stärka medborgares
förmåga att leva självständigt och genom folkbildning
bidra till god hälsa och delaktighet

Ansvar
Ann-Charlotte Björkqvist,
enhetschef och MAR,
Rehabenheten
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•

Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i
syfte att äldre medborgare ska kunna leva ett
självständigt liv med god hälsa

•

Undersöka möjligheten att utveckla ”Stödlinje för äldre”
- ett samtalsstöd för den som känner sig orolig eller
ensam, stödlinjen kan också vara ett stöd till praktisk
hjälp att hitta rätt för fortsatt stöd/insats

•

”All age hub” (pågående projekt GR) - en
samverkansplattform för forskning, utveckling och
innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och
välfärdstekniktjänster så att människor oavsett ålder och
funktionsvariation kan leva självständiga och trygga liv.

Ann-Charlott Björkqvist,
enhetschef och MAR,
Rehabenheten

Samuel Sjunnesson

7. Insatser genom politiska uppdrag
7.1 Förtur till lägenheter i markplan för äldre och personer med funktionsvariation
Aktivitet fram till 2023

Ansvar

Dialog med kommunala bostadsbolag/stiftelse om ev förändring
av stadgar (nuvarande stadgar hindrar förtur till äldre eller
personer med funktionsvariation)

7.2 Fler äldre i det förebyggande hälsoarbetet
Aktivitet fram till 2023

Ansvar

Se ”Främja seniorhälsa- ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet”
Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att
äldre medborgare ska kunna leva ett självständigt liv med god
hälsa
Folkbildning – en av hörnstenarna i förebyggande hälsoarbete,
kan fokusera på t ex pandemi och god folkhälsa

7.3 Halvering av avgiften för trygghetslarmet
Aktivitet fram till 2023

Ansvar

Kartlägg antal personer som endast har trygghetslarm, beräkna de
ekonomiska effekterna för individ och kommunen av en sänkt
avgift för trygghetslarm
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8 Levandegöra
Äldreplanen 2020-2023 utgår till stor del från befintliga uppdrag inom kommunen. Inom
förvaltningen är det prioriterat att tydliggöra vem som ska arbeta med respektive uppdrag och
koordinera dessa.
Planen ska följas upp kontinuerligt för att tillse att realiseringen av insatserna sker enligt
planering. Planen ska publiceras på kommunens hemsida tillsammans med övriga styrdokument.

9 Uppföljning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för Social översiktsplan – plan kring ökat
innanförskap och ska tillse att den är ändamålsenlig. Om det under perioden visar sig att planen
behöver uppdateras ska behovet initieras till berörd instans.
Uppföljningen av program Social hållbarhet kommer integreras i Kungälvs kommuns uppföljning
av Agenda 2030, där planens aktiviteter följs upp årligen via en gemensam rapport. Rapporten
redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från social översiktsplan,
äldreplan, funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv. Samtliga planer kommer följas upp
utifrån centrala indikatorer.
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Lägesrapport bemanning, ny
larmoperatör och digitala matinköp

Säkerställande av verksamheten inför sommaren 2022!
1. Fyra

extra enhetschefer har rekryterats in för att säkerställa det nära ledarskapet under sommaren
2.En rekryteringsenhet
3.Verksamheten förbereder prioriteringsordning av insatser
4. Övriga verksamheter förbereder och går igenom sina verksamheter, vilka personer som skulle kunna göra andra
insatser, antal personer etc.
5.Trygghetslarmet förbereder och rekryterar medarbetare som kan utföra delegerade insatser på morgonen vid akut brist
på medarbetare med delegering
6. HR tar fram information om tidigare anställda som gått i pension för att se om de är intresserade av en
sommaranställning
8. Förbereda mottagande av ”nya kollegor” – vad kan behövas i introduktion etc för att kunna utföra insatser i sommar
9. Vid behov - Flytta semestrar/beordra in/avbryta semestrar

Rekrytering Stöd i ordinärt boende, SIO
Sommarvikarier
SIO har ca 380 anställda som skall ha semester 2022 juni-augusti
Flertalet av våra vikarier är återvändare från förra året

Antal nyrekryterade medarbetare för 2022 är 78st
_________________________________________________
Kvarstående behov: 55 medarbetare

Attraktivt att vara anställd i Stöd i ordinärt boende

Tydlig organisations struktur

Tydliggöra roller, ansvar och
mandat

Samlokalisera enheterna

Differentiera arbetsuppgifter

Kompetensutvecklingsprogram

Hållbart arbetsliv

Planering & rekrytering

Kompetenstrappa

Kompetenspaket

Nära vård

Digitalisering

IBIC Social dokumentation

• Sunt arbetsliv; utbilda skyddsombud och enhetschefer
• Öka frisknärvaro
• Rehabiliteringsarbetet; ökad frekvens och stöd till chefer

Hållbart arbetsliv

• Intern kompetensförsörjning; rörelse från långtidssjukskrivning
till arbete

• Samverkan med Kompetenscentrum och Arbetsförmedlingen

• Rekrytera bredare för en jämställd och mångkulturell arbetsplats
• Marknadsföring
➢
➢
➢
➢

Planering & rekrytering

Yrkesambassadörer
Mässor
Skolor
Starta nya samarbeten och hitta nya arenor

• Använda kompetensen rätt och förlänga arbetslivet genom ökad
intern rörlighet
• Stöd till cheferna gällande rekrytering - stärka ledarskapet

• Utnyttja tekniken smart med rekryteringssystem Varbi och
digitalisera valda delar av rekryteringsprocessen

Kompetenstrappa

• Titulatur Äldreomsorg
1. Biträde
2. Vårdbiträde 800 gp
3. Undersköterska 1500 gp
4. Specialistundersköterska 1500 gp och 200 yhp
• Undersköterska skyddad yrkestitel 1 juli 2023

• Vård och omsorgscollege där samverkan mellan arbetsgivare
och utbildningsanordnare sker
kvalitet

• Äldreomsorgslyftet är en kompetenshöjande satsning där
vuxenutbildning och yrkeshögskola utbildar personal till
undersköterska och specialistundersköterska

Kompetenspaket

• Lärande organisationen där ansvar och mandat fördelas mellan
olika handledar- och ombudsroller
• Mentorskap utvecklas kring handledare, nyanställningar och
praktikplatser
• Yrkesresan är ett koncept för introduktion och
kompetensutveckling på lokal och regional nivå

• Samverkan mellan kommun och region
• Internutbildning
➢ Nära vård
➢ Lågaffektivt bemötande

• Möjlighet för sjuksköterskor att specialistutbilda sig
• Stärka ledarskapet genom utbildningar inom

Nära vård

➢
➢
➢
➢

ledarskap,
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete,
SKRs ledarskapsprogram för Nära vård samt
workshops/webbinarium anordnade av GR och SKR

• Samverkan inom SIMBA för att klara omställningen till Nära vård

• Genom den regionala testbädden AllAgeHub testar vi ny teknik
och utvecklar arbetsmetoder för att kunna arbeta på smartast
möjliga vis.

Digitalisering

• Höja den digitala kompetensen genom verksamhetsnära
lärande och de lärdomar vi gjort genom projekt Modig
• Lyfta specialistundersköterskor inom välfärdsteknik genom att
ge dem uppdrag som digitaliseringssamordnare
• Förbättra arbetsmiljö genom digitala lösningar

• Utbildning social dokumentation grund och fortsättning
➢ Funktionshinder/LSS
➢ Äldreomsorg under utveckling

• Utbildning för dokumentationshandledare utvecklas och är klar till
sommaren-22
• Utbildning i synpunktshantering/avvikelser under utveckling
• Utvecklat ett modellstöd gällande IBIC för samsyn i sektorn
IBIC
Social dokumentation • IBIC-utbildning steg 1-4 för hela sektorn, där samtliga steg finns

klara till sommaren -22
• Stöd vid implementering och förvaltning av IBIC
➢ SAS
➢ Omsorgshandledare/Stödpedagog

• Beräknad implementeringstid för IBIC klart 2025

Nordmannatorg
etapp 1

Hyreskostnader årsvis före
omlokalisering.

Hyreskostnad årsvis efter
omlokalisering.

• Solhultsgatan 8.
353 772 kr. Inklusive Pplatser

• Nordmannatorg.
531 kr

• Ytterby kyrkskola 669 534
kr. Inklusive P-platser

• Kållerödsvägen Kode
329 712 kr.
Totalkostnad:

1 353 018 kr.

• 36 st. P-platser.

1.099
275 652 kr

Totalkostnad
1.375 183 kr
inklusive lokalanpassningarna

Hyreskostnader årsvis före omlokalisering
• Rexegården, lägenheten och omklädningsrum
302 124 kr

Rexegården
etapp 2

• Truckgatan 272 484 kr
Total hyreskostnad

Hyreskostnad årsvis efter omlokalisering
• Rexegården, Träffpunkten- och
lägenheten samt omklädningsrum
671 388kr
• Truckgatan 272 484 kr

574 608 kr

Total hyreskostnad

943 872kr

Kostnadsökning för kommunala utförare
av hemtjänst på grund av
verksamhetsanpassade lokaler efter
arbetsmiljöverkets rekommendationer:
1. Nystart av Demensteam enhet
2. Utökad hemtjänst under 2022,
motsvarande en enhet.
3. Norra centrum som hade lägenheten
på Rexegården var i stort behov av
större lokal då nuvarande yta inte
motsvarade arbetsmiljöverkets
rekommendationer ytmässigt för
antal medarbetare.

Careium

Trygghetslarm ordinärt boende
Careium före detta Doro Care, Doro Care grundades 1974.
Careium är idag marknadsledande inom välfärdsteknik i Europa.
En komplett digital larmkedja med både stationsnära och mobila
trygghetslarm som kan anslutas till en larmcentral.
Careium har ca 160 kommuner i Sverige med larmcentral i
Malmö och Kalix

Careium tillhandahåller en komplett larmkedja
Careium är vår leverantör av Trygghetslarm från och med den 211201.
Vi har ett avtal på 2 år + kan förlängas med 1 år + 1 år. Vi har avtal på
trygghetslarm med talenhet och larmklocka idag samt fjärrtillsyn med kamera.
Vi har option på
- GPS klocka, vilket betyder att kan vi ha fjärrtillsyn och falldetektorer på
larmklockan som går till trygghetscentralen.

- trygghetslarm med bredband, trygghetslarmen skulle vara säkrare med
bredband som bärare och SIM-kort som backup.
- röklarm / brandlarm som kopplat till Careium Larmcentral

Funktionsövervakning på Trygghetslarmet

1.

Vi funktionsövervakar idag trygghetslarmen med så kallad heartbeat vilket
betyder att systemet känner av att vi har kontakt med larmet var 15:e minut

2.

Trygghetslarmet går över 4G istället för 2G och 3G

3.

Funktionsövervakning på hemtjänst områden, T ex Marstrand, Kode

Kungälvs kommun får information om driftstörning från Careium, men
verksamheten kan sjäva se i det digitala verktyget för larm att funktionerna för t
ex trygghetslarm, tillsynskamera, har en drift störning mm.

Våra funderingar och mål i Kungälv
En leverantör som vi kan samarbeta och utveckla välfärdtekniken i kommunen
för både Ordinärt boende och Särskilt boende.
GPS och falldetektorer på larmklockor, flera fjärrtillsyner med kamera, röklarm /
brandlarm är något som vi vill arbeta med framöver i kommunen.
Här kan verksamheten se att med en leverantör i kommunen så vi kan
kostnaden minska
Careium erbjuder också Trygghetslarm till privatpersoner

Digitalt matinköp

Beslut att upphandla en leverantör
• Ingen leverantör motsvarade kraven i upphandlingen

• Ny upphandling med ändrad kravspecifikation
• Upphandlingen annonseras ut igen igår, beräknas vara klart 1 juli.

• Information till brukare 1 augusti
• Avtalsstart 1 september, en enhet i taget.

Några frågor?

Hälsoaktiviteter som görs på
våra träffpunkter ute på
våra äldreboenden

Vi är fyra stycken aktiveringspedagoger som är
fördelade på våra sex träffpunkter


Vi arbetar utifrån våra hyresgästers egna önskemål kring aktiviteter.



Vi tillvara tar möjligheter, motiverar och ger stöd och förutsättningar till socialsamvaro, delaktighet,
självbestämmande och meningsfulla aktiviteter utifrån individens förutsättningar, behov och
intressen.



Vi gör veckoblad med veckans aktiviteter och sätter upp på enheterna och lägger i hyresgästernas
brevlåda.



Vi har grupp och individuella aktiviteter.



Vi arbeta utifrån årshjul med högtider, fester, tema aktiviteter, utflykter, samverkar med kyrkan och
frivillig organisationer.

Exempel på gruppaktiviteter
Sittgymnastik
med både
kondition och
styrka

Sittyoga

Dans

Promenader

Cykelturer

Boule

Bowling

Lätt vollyboll

Bingo

Frågesport

Musikquiz

Gissa värdet på
gamla föremål

Samtalsgrupper
kring olika
teman

Filmvisning

Läsa Kungälvs
posten och
böcker

Gudstjänster
och andakter

Teknik hjälper
till och lär ut
iPad och
mobiltelefoner

Måla

Exempel på
individuella
aktiviteter



Samtal



Promenader



Träning



Göra en aktivitet kring ett special intresse



Läsa bok eller tidning



Hjälpa till med att hålla kontakt med anhöriga ex skype
facetime m.m.



Utflykt



Massage



Manikyr



Motverka ensamhet, bland äldre och för ökad kvalitet
av vården och omsorgen om personer med
demenssjukdom

Projektet
under 2022

Vad har vi gjort i projektet under våren


Föredrag med Torbjörn Nilsson på Kvarnkullen och Ytterbyhemmet



Vårdhundar med utbildade vårdhundsförare som kommer att besöka alla våra
äldreboenden under året



Uppstart för anhörigcaféer på alla äldreboenden, cirka 4 träffar per år med olika
teman. Syftet med detta är att prata med de anhöriga om att vi önskar ha en bra
kommunikation med en dialog kring frågor som rör deras anhöriga och ett gott
samarbete som kan resultera i att vi kan hjälpas åt då vi anordnar ex fester, utflykter,
kaffestunder m.m. Vi samverka med omsorgshandledarna på dessa kommande
anhörigcaféer.



Allsång och underhållning med Refräng & Co i Kungälvsparken 18/5 kl. 15:00-17:00



Pianokonsert med ”Liederkonstens Power kvinnor” klassisk pianokonsert om kvinnor i
1800-talets musikaliska salonger på Kvarnkullen 8/6 kl. 11:00



Underhållning med Streaplers i Kungälvsparken 15/6 kl. 15:00-17:00



Rullstolsdans prova på och få lära sig, kommer till alla träffpunkterna



Jordenrunt dans med Heléne Olivergren ifrån Goodmove besöker alla träffpunkter

Under hösten/vintern 2022



Fortsatt rullstols och jordenruntdans



Fördrag ifrån Sjöfartsmuseet



Mer underhållning



En inspirations och utbildningskväll för omsorgspersonal på Mimers hus



Generationsmöten samarbete med kulturskolan kring tema ” Ensamhet och
psykisk ohälsa

Kontaktuppgifter


Carolina Gustavsson



Aktiveringspedagog



Träffpunkterna Ekhaga och Kaprifolen



Projektledare för motverka ensamhet

Mobil nr: 072 584 96 94
Carolina.gustavsson@kungalv.se

