
 
 
 

Verksamhet Enhets- 
chef 

Projektledare Projektnamn Ansökt 
belopp 

Beviljat 
belopp 

Beslut Motivering 

Bifrost Äldrebo-
ende 

Mikaela Ol-
ausson 

 Helena AL- 
 Zubaidi  

T Sterilt 150 000 0 
Inte bevil-
jad 

 
Äldreboendet saknar idag tillgång till en autoklav 
för sterilisering. Genom inköp av detta möjliggörs 
att sterilisera efter morgon- och kvällsarbete vil-
ket kan minska infektioner samt utslag och rod-
nader hos brukarna.  
 
Då projektet handlar om inköp av steriliseringsut-
rustning, som idag endast används av sjukskö-
terskor inom organisationen, ligger det inte i linje 
med syftet för lokala utvecklingsmedel.  
 

Funktionsstöd 
Barbro Ols-
son 

Emelie Wejdin, 
Emma Leeman 

Allas rätt till per-
sonlig utveckl-
ing 

100 000 0 
Inte bevil-
jad 

 
Projektet ska införa studiecirklar inom personlig 
utveckling för personer med funktionsnedsätt-
ning. Studiecirklarna kan erbjudas till personer 
som har svårt att ta sig hemifrån eller till perso-
ner som har behov av andra inriktningar inom 
daglig verksamhet än vad kommunen idag erbju-
der. Målet med cirklarna är att minska psykisk 
ohälsa och stärka brukarnas självständighet och 
delaktighet. Samt att deltagarna får träna på att 
delta digitalt vilket skapar en inkludering.   
 

Lokala utvecklingsmedel 2023 
Sammanställning och beslut 



 
Projektet handlar om studiecirklar för personlig 
utveckling vilket är i linje med verksamhetens 
uppdrag och mål. Det testar nya metoder och ar-
betssätt som är till nytta för brukarna. Då områ-
det beviljades medel 2022 väljer dock förvalt-
ningen att prioritera andra områden 2023. 
 

Förebyggande 
och hemtjänst 

Ingela Fu-
negård 

Anna Lindskog, 
Helena Söder-
gren 

Hjärnskoj ge-
nom Life Kinetik 

158 500 150 000 Beviljad 

 
Projektet syftar till att bryta ofrivillig ensamhet 
och erbjuda ett socialt, tryggt och roligt samman-
hang, främst utanför hemmet. Projektet ska 
starta upp BRA- grupper (Bevara Rörelse och 
Aktivitet) med Life-Kinetik i områden där BRA-
grupper inte finns idag. Det blir då en varaktig 
förändring för brukarna som kan fortsätta ses 
med hemtjänstpersonal som ansvarar för träf-
farna och också fått utbildning i Life Kinetik 
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala ut-
vecklingsmedel då det testar nya arbetssätt, in-
volverar olika delar av organisationen samt kan 
leda till varaktig förbättring för brukarna. Pro-
jektet bedöms vara möjligt att leva kvar även ef-
ter projekttidens slut samt innefattar ett verksam-
hetsområde som inte har fått projektmedel sen-
aste åren och beviljas därför projektmedel.   
 

Lejonslättsgatan 
22 vån 2 och 
Kungsbackavä-
gen 168 
 

Carina 
Svensson 
 

Ellen Waden-
heim 
Max Ratia 

Årshjul 130 000  0 
Inte bevil-
jad 

 
Projektet ska införa ett årshjul för att säkerställa 
att kontaktpersonal har underlag för alla årets 
händelser för brukare. Genom en ”målbok” öka 
det målinriktade arbetet samt coachningsamtal 
med stödpedagog skapa en miljö där brukarna 
känner att de kan påverka sin vardag och en 



trygg och stabil boendemiljö. Projektets syfte är 
att brukarna ska vara och känna sig delaktiga. 
Projektet ska leda till att personalen blir mer del-
aktig i verksamhetens mål och arbete.  
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala ut-
vecklingsmedel. Då området beviljades medel 
2022 väljer förvaltningen dock att prioritera andra 
områden 2023. 
 

Personlig assi-
stans 

Jonna 
Gustavs-
son 
 

Rika Takala 

Att förebygga 
och hantera 
problemskap-
ande beteende 
 

180 000  150 000 Beviljas 

 
Projektets syfte är att genom utbildning av perso-
nal och stödpedagog inom lågaffektivt bemö-
tande ge medarbetarna förståelse för vad som 
kan orsaka problemskapande beteende, hur man 
kan förebygga att det händer, samt kunskap om 
hur man på ett icke-konfronterande sätt kan för-
hålla sig till våldsamt/självskadande beteenden 
och hotfulla situationer.  
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala ut-
vecklingsmedel då det handlar om att utveckla 
metoder och arbetssätt som är till nytta för bru-
karna samt leder till varaktiga förändringar för 
brukarna. Projektet väljs ut också därför att om-
rådet personlig assistans inte har tilldelats pro-
jektmedel senaste åren. 
 

Piltegatans 
gruppbostad 

Karin Er-
iksson  

Marita Turunen 
Sinnesstimu-
lanshörna 

68 002  0 
Inte bevil-
jad 

 
Projektets syfte är att nå brukares välmående via 
sinnesstimulans via deras egna förutsättningar 
och känna sig harmonisk för att kunna ta del av 
sin vardag utan oro och stress. Detta görs ge-
nom att skapa en sinnesstimulerande miljö inom 
bostaden.  



 
Projektet ligger delvis i linje med syftet för lokala 
utvecklingsmedel. Projektet bedöms dock fram-
förallt handla om en investering utifrån en enskild 
brukares behov. Då utvecklingsmedlen främst 
ska gå till större projekt med fler inblandade 
verksamheter beviljas inte medlen. 
 

Teknikens dag-
liga verksamhet 

Barbro Ols-
son 

Helen Olsson 
Återhämtning 
ger ökad ar-
betsglädje 

104 000 0 
Inte bevil-
jad 

 
Syftet med projektet är att ge brukare inom aut-
ismspektrum möjlighet till nedvarvning och åter-
hämtning. Projektet ska skapa ett sinnesrum 
som ska kunna ge deltagarna kraft och motivat-
ion att arbeta samt att de kan våga testa nya ar-
betsuppgifter och utveckla sitt arbete.  
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala ut-
vecklingsmedel. Då området beviljades medel 
2022 väljer förvaltningen dock att prioritera andra 
områden 2023. 
 

Trygghetsbo-
ende Sörgården 

Sophie Ke-
fala 

Sophie Kefala Relaxrum 49 150   
Inte bevil-
jad 

 
Syftet med projektet är att kunna erbjuda bru-
karna på trygghetsboendet, boende i ordinärt bo-
ende och inom äldreboendet möjlighet till av-
koppling och mindfullness genom en lugnande 
stund i en lugn miljö. Projektet ska uppgradera 
det SPA som finns idag till ett relaxrum där hår-
vård, fot- och nagelvård, avkoppling osv kan ge. 
 
Projektet ligger delvis i linje med syftet för lokala 
utvecklingsmedel. Då det idag finns osäkerhet 
kring fastigheten och dess användning bedöms 
dock projektet inte prioriteras.  
 

 


