








































































 

 

 

Vi på Attendo vill gärna della med oss lite av våran sommarbild, 
och hur sommaren har varit hos oss. Som alla andra så hade vi 
lite ansträngt läge när det gäller bemanning och personal men 
det blev allt bra till slut och var löst på kort tid. Många av våra 
sommarvikarier som var hos oss föra sommaren har jobbat igen 
i år och då var det lättare med introduktion och delegering för 
mediciner, eftersom de kände våra rutiner och en del av våra 
kunder.  

Vi följde under hela sommaren rutiner gällande Covid 19 och vi 
har inte haft alls Covid i huset eller nån annan smitta, vi är 
jättetacksamma för samarbetet med kommunen och deras MAS 
Eva som har uppdaterat och inkluderat oss i alla beslut som 
gällde smitta under sommaren. Vi har fortfarande besök 
formulär för besökande i huset för att ha bättre koll på vem som 
kommer, så att kunna meddela ifall det blir nån bekräftat smitta. 
Personalen har använt munskydd under hela sommaren enligt 
rekommendation.  Kunder är vaccinerade femte dos vaccin mot 
Covid, bara enstaka som väntar tills det blir dags för de. 
Samarbetet med vårdcentralen kusten har varit utmärkt under 
hela sommaren, vi har allt haft ordinarie SSK i tjänst som har 
jobbat hos oss länge och de har alltid fått det stödet av läkare 
på vårdcentralen de behövde. 

Lite sämre har varit samarbete med sjukhuset, men det berörde 
också antar vi på sommarvikarie och brist på personal hos de.   

Under sommaren vi hade olika sommaraktiviteter och utflykter, 
vi har haft en stor sommarfest för alla kunder och anhöriga där 
vi hade grillning och en trubadur som besöker oss minst en 
gång per månad. Vi hade föreläsningar i samarbete med 



Folkuniversitet i Göteborg i flera veckor. Sen har vi haft mycket 
annat som mindre aktiviteter som håls på avdelningar som 
frågesport, biokvällar, diskokvällar med vald musik från våra 
kunder, bingo, tipspromenader, på fredagar vi har haft Duo 
Komp och Martin Persson som spelar för oss vid olika tillfälle. 

Alla som vill besöka oss på Attendo Stationsgatan är välkomna 
att komma och delta i aktiviteter och händelser på boendet. Vi 
skickar gärna inbjudan med datum och tid vid intresse.  

 

Med vänlig hälsning  

Nikolina Matovska 

Verksamhetschef Attendo Stationsgatan 

Tel. 070600359 

 
 

 

 

 

 



















 

 

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv. 

Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se 

 
www.kungalv.se 
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Hej 
 
Äntligen kan vi börja med digitala matinköp. Detta innebär att du som i dag 
har beviljats stöd med inköp av dagligvaror från kommunal utförare av 
hemtjänst nu kommer få dina varor från den upphandlade leverantören 
COOP. Här nedan kommer information om vad det innebär för dig. 
 

Beslut från Kommunstyrelsen 
§ 373/2021, Uppdrag digitala inköp (Dnr KS2021/0235), Kungälvs 
kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för brukare. 

  
Beställning av matvaror 

• Hemtjänsten i Kungälv kommun inför inköp av dagligvaror via E-handel 
från matbutiken COOP.  E-handel innebär att man gör sina inköp via 
internet istället för att fysiskt besöka en butik. Utbudet av varor och 
priser finns på Coop.se  
Kundservice Öppettider: 08:00 – 18:00  
Telefonnummer: 0771 – 17 17 17, knappval 5  
Mailadress: foretag@coop.se 

• Du som har matleverans via Mathem idag kommer att börja handla 
från COOP den 3 oktober. 

• Du som har fått inköp i närmsta butik kommer att börja handla från 
COOP den 31 oktober. 

  
Beställningsalternativ  
För dig innebär det att inköp av dagligvaror kommer att göras elektroniskt via 
E-handel, personalen från din hemtjänstenhet kommer utföra inköpet 
tillsammans med dig. Det kan ske på tre olika sätt som finns redovisade 
nedan, du väljer vilket som passar dig; 
 

1. From 1 november kan vi erbjuda att du tillsammans med en personal 
hemma hos dig handlar varor via en IPAD som hemtjänsten 
tillhandahåller.  
 

2. Du kan välja att lämna en inköpslista till personalen på samma sätt 
som det skett tidigare, personalen beställer då dina varor från 
hemtjänstlokalen. 

 
3. Det finns möjlighet att du eller närstående sköter er egna beställning 

där verksamheten tillhandahåller inloggningsuppgifter och konto mm. 
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• COOP är en etablerad och välsorterad internetleverantör av 
dagligvaror med kunder över hela landet, både privatpersoner och 
kommuner.  

• Samarbetet med COOP medför att hemtjänstpersonalen inte hanterar 
dina kontanter eller kort.   

• Inköpet behöver planeras då endast inköp över 300kr expedieras. 
• Har du inköp som ett bistånd från kommunen kommer beställning av 

varor att göras på COOP hemsida och varorna kommer att levereras 
av COOP. Det är inte möjligt att få inköp via närliggande butik. 

• Saknar ni någon vara i sortimentet kan ni meddela er 
hemtjänstpersonal det, personalen tar vidare era önskemål till COOP. 
 

  
Om en vara tagit slut som är beställd 

• COOP levererar ersättningsvaror automatiskt om en vara tagit slut som 
du önskar, vill du inte ha ersättningsvara meddelas detta i 
beställningen och de skickar då ingen ersättningsvara. Exempelvis om 
du har beställt ett paket Bregott men det finns bara Bregott som är 
ekologiskt, då skickar COOP den varan istället. Notera att du alltid 
bara betalar för den billigaste varan även om ersättningsvaran är 
dyrare. 
 

Beställning av receptfria apoteksvaror 
• I COOP sortimentet finns receptfria apoteksvaror som beställs på 

samma sätt som livsmedel.  

  
Inlämning av pant 

• I samband med din första leverans av matvaror får du en pantpåse, 
pantpåsen är märkt med en personlig kod. När du fyllt pantkassen 
lämnar du den till chauffören som registrerar din pantkasse och du får 
pantersättning tillgodo på kommande faktura.  

  
Reklamation & frågor 

• Är det en vara som behöver reklameras gör ni det genom att kontakta 
Coop.se Kundservice Öppettider: 08:00 – 18:00  
Telefonnummer: 0771 – 17 17 17, knappval 5  
Mailadress: foretag@coop.se.  
Om du behöver hjälp med detta bistår hemtjänstpersonalen dig.   
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Leverans av varor 
• Beställda varor levereras direkt hem till din dörr i en obruten kyl- och 

fryskedja. Du kommer att få leverans av dina varor samma veckodag 
varje vecka. Information om vilken dag och ungefärlig tid dina varor 
kommer att komma lämnas till dig av hemtjänstpersonal då din insats 
påbörjas, insatsen kan startas på två dagar.  

• Om du bor på Marstrandsön kommer personalen att möta upp COOP 
vid färjelägret Koön och leverera varorna hem till dig. 

• Om du inte själv kan öppna dörren, ta emot och packa upp dina varor 
när de levereras hjälper hemtjänsten dig med det. Om du har möjlighet 
att öppna dörren kommer matleverantören att packa upp dina varor när 
de levereras, om du har behov av det.  

• Chauffören som kommer med din leverans kommer i en grön lastbil 
som är märkt COOP och bär COOP kläder så att de är lätta att känna 
igen. Chauffören kan även visa sin legitimation. Du lämnar inga pengar 
eller kort till chauffören.  

• Matleverantören hanterar inga nycklar till din bostad.  
  

Betalning av matvaror 
• En gång i månaden kommer du att få en faktura från COOP för de 

varor du har beställt.  
• Fakturan är ditt kvitto för alla inköp du gör per månad. Med det nya 

arbetssättet kommer personalen inte längre att hantera dina kontanter 
eller kort.  

• Du har 30 dagar på dig att betala din faktura, det blir ingen förändring 
av den hemtjänstavgift du betalar för inköpsinsatsen. 

• Autogiro kommer vara möjligt from mars 2023.  
• Följesedel skickas med vid varje leverans för att du skall kunna se att 

du fått rätt varor.  
• De rabatter du har finns inlagda på ditt konto och rabatten dras 

automatiskt  
• Om du önskar kan du ingå ett medlemskap i COOP till en kostnad av 

100 kr, avslutar du ditt medlemskap återbetalas pengarna. Är du 
medlem får du tillgång till ytterligare rabatter etc.   

• Du betalar inget extra för leveransen eller fakturan, den kostnaden står 
hemtjänsten för.  Du betalar enbart för de varor du beställer däremot 
behöver beställningen överstiga 300kr för att expedieras. 
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Om du avslutar dina inköp via hemtjänsten 
• Om du väljer att säga upp dina inköp via hemtjänsten avslutas du som 

kund hos COOP efter att du har betalt din sista faktura.  
• Den inloggning som har använts vid din beställning kommer inte längre 

att fungera.  
• Matleverantören kommer att avsluta ditt konto efter att du meddelat din 

hemtjänstenhet att du önskar avsluta. 
  

Om du inte är hemma vid matleverans 
• Planerad frånvaro meddelar du din hemtjänstenhet som då avbokar 

din matbeställning och leverans.   
• Om du inte är hemma vid leverans utan att meddelat detta till din 

hemtjänstenhet kommer COOP leverantören att ringa dig och om du 
inte svarar ringer de hemtjänsten. Om COOP inte kan leverera dina 
varor efter samtal till dig och hemtjänstenheten så kommer varorna att 
transporteras tillbaka till Bäckebol och kan hämtas där utav dig eller 
din närstående.  

  

Vilka är fördelarna med E-handel? 
• Dina varor levereras i en obruten kyl- och fryskedja hela vägen till din 

dörr. Endast vid leveranser till Marstrandsön bryts kylkedjan. 
• Du behöver inte lämna ifrån dig kontanter, kontokort eller koder till 

hemtjänstens personal. 
• Du kan även beställa produkter från apoteket. 
• Pant går att lämna till leverantören och begagnade matkassar (du 

betalar inget för matkassar maten levereras i). 
• Arbetsmiljön för personalen blir bättre och risken för arbetsskador i 

rygg och axlar för personalen minskar då de inte behöver bära på 
tunga matvaror.   

• Priserna på varorna kan jämföras med priserna i fysiska butiker. 
  

Personuppgifter 
I samband med att du blir kund hos COOP får de ditt namn, adress, 
telefonnummer och personnummer samt om du har godman eller c/o adress. 
Dessa uppgifter behövs för att kunna ta emot din beställning och leverera 
dina beställda dagligvaror samt för fakturahantering. COOP är bundna genom 
avtal som innehåller sekretessåtaganden gentemot verksamheten och dig 
samt att hantera dessa uppgifter konfidentiellt. 

 

 

Maria Stenmark 
Verksamhetschef 

Stöd i ordinärt boende 






















