
 
 

 
Verksamhet Ansvarig 

chef 
Projektledare Ansökan Ansökt 

belopp 
Beviljat 
belopp 

Beslut Motivering 

Aida Vårdservice Tina Hill Keyvan Alizadeh 

Hälsofrämjande 
digitalisering av 
bilsäkerhet inom 
hemtjänsten  

100 000 0 
Inte bevil-
jad 

Projektet handlar om att utveckla en app, utifrån 
den manuella checklista som idag används, för 
hemtjänstens bilar vars syfte är att minska trafik-
skador och öka trafiksäkerhet. Appen ska vara ett 
arbetsverktyg för hantering av bilarna där en pla-
nering av tid ger minskad stress för medarbetarna 
och möjliggör att ökat fokus kan läggas på brukar-
na.  
 
Projektet ligger delvis i linje med syftet för lokala 
utvecklingsmedel. Bedömningen är dock att det 
inte är realistiskt att genomföra projektet inom 
befintlig tidsram och med ansökt belopp. 
 

Bostäder LSS  
(tre enheter) 

Angeli Karlsson Helena Kramár 

Trygg personal, 
trygga brukare – att 
arbeta psykosocialt 
hållbart 

200 000 130 000 
Delvis 
beviljad 

Projektets syfte är att lära medarbetarna hur de 
aktivt håller den psykosociala miljön hälsosam, 
både för brukarna och dem själva. En projektle-
dare utbildar personalen och håller i reflektion och 
övningar. Projektet ska bland annat leda till ökad 
professionalitet gällande bemötande av brukare, 
en medvetenhet om hur den känslomässiga miljön 
påverkar brukarna samt en förbättrad arbetsmiljö.  
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala utveckl-
ingsmedel och i linje med utvecklingsbehov inom 
förvaltningen. Bedömningen är att projektet är 
möjligt att både skala upp och ge varaktig nytta för 
brukarna och medarbetare. Projektet beviljas del-
vis de ansökta medlen i syfte att möjliggöra att fler 
projekt kan genomföras.  
 

Lokala utvecklingsmedel 2022 
Sammanställning och beslut 



Brattåsgårdens äldre-
boende 2c och 3C 

Yadgar Zuhdi Yadgar Zuhdi Digital coach ? 0 
Inte bevil-
jad 

Verksamheten vill ha en digital coach som sex 
timmar/vecka arbetar med att brukarna ska an-
vända digitala verktyg och få social stimulans samt 
att öka den digitala kompetensen hos personalen. 
Syftet med projektet är att förbättra psykisk ohälsa 
hos brukarna samt att brukarna ska vara delaktiga. 
 
Projektet ligger delvis i linje med syftet för lokala 
utvecklingsmedel. Bedömningen är att detta är ett 
generellt behov som förvaltningen behöver tillgo-
dose för samtliga verksamheter på en övergri-
pande nivå. 
  

Brattåsgårdens äldre-
boende 2C och 3C 

Yadgar Zuhdi Yadgar Zuhdi Motiverande samtal 67 200 0 
Inte bevil-
jad 

Utbildning för 14 medarbetare i metoden ”motive-
rande samtal” i syfte att skapa en ökad trygghet 
och ett tydligare motiverande arbete. Projektet vill 
genom utbildningen skapa bättre och tryggare 
relationer mellan brukare och medarbetare. 
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala utveckl-
ingsmedel. Då utvecklingsmedlen främst ska gå till 
större projekt med fler inblandade verksamheter 
beviljas inte medlen. 
 

Brattåsgårdens äldre-
boende 2B och 3B 

Maria Svens-
son 

Sara Sarvari 
Starka ben-
förhindra fall, styr-
keträning för äldre 

28 000 0 
Inte bevil-
jad 

Med hjälp av personlig tränare/sjukgymnast ska 
medarbetarna stötta brukare med styrketräning. 
Syftet med projektet är att förebygga fall hos bru-
karna genom ökad muskelstyrka och förbättrad 
balans. 
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala utveckl-
ingsmedel. Då utvecklingsmedlen främst ska gå till 
större projekt med fler inblandade verksamheter 
beviljas inte medlen. 
 

Daglig verksamhet 
(samtliga) 

Barbro Olsson Rika Takala 

Ett pedagogiskt 
anpassat arbetssätt 
för personer med 
autism 

100 000 0 
Inte bevil-
jad 

Utbildning av stödpedagogerna i metoden ”tydlig-
görande pedagogik”. Genom ökad kunskap skap-
as förutsättningar för ökad förståelse och kunskap 
kring både funktionsvariationer och individers olika 
förutsättningar.  
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala utveckl-
ingsmedel. Projektet beviljas inte medel då daglig 



verksamhet beviljas medel för projektet ”Tränings-
verkstaden”. 

Fallströmmens kort-
tidsverksamhet 

Camilla Cech 
Bergqvist 

Charlotta Sköld Metodhandledare 500 000  0 
Inte bevil-
jad 

Genom metod- och omsorgshandledning, reflekt-
ion och diskussion ska medarbetarna få en djup-
gående förståelse för det personcentrerade för-
hållningssättet. Syftet med projektet är att kvali-
tetssäkra vård och omsorg. 
 
Projektet ligger delvis i linje med syftet för lokala 
utvecklingsmedel. Då lokala utvecklingsmedel 
innebär projektmedel under ett års tid saknas det 
dock hur det ger varaktig förbättring för brukarna 
efter projektets slut.  
 

Frejagatans dagliga 
verksamhet 

Karin Juul Anna Forsberg Träningsverkstaden 175 000 100 000 
Delvis 
beviljad 

Genom att avsätta en medarbetare två dagar i 
veckan vill projektet öka nyfikenheten till rörelse 
vilket kan leda till ökad ork, psykiskt välbefinnande 
och bättre kondition hos deltagarna. Ett rum i 
verksamheten ska iordningställas till ett gym där 
brukarna kan ägna sig åt friskvård. 
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala utveckl-
ingsmedel. Ett projekt som är möjligt att skala upp 
och anpassa till fler verksamheter samt kan ge 
varaktig förbättring för brukarna även efter pro-
jektets slut. Projektet beviljas delvis de ansökta 
medlen i syfte att möjliggöra att fler projekt kan 
genomföras. 
 

Kärrahöjds gruppbo-
stad 

Emelie Sjövall Linda Malm Hälsolunden 75 000 0 
Inte bevil-
jad 

Skapa en harmonisk utomhusmiljö som ger in-
synsskydd och möjlighet till både avkoppling och 
utveckling för brukarna. Ge möjlighet till aktiv ute-
vistelse i närmiljön.  
 
Projektet ligger delvis i linje med syftet för lokala 
utvecklingsmedel. Projektet bedöms dock framför-
allt handla om en investering utifrån brukares be-
fintliga behov och inte om en utveckling så som är 
syftet med utvecklingsmedlen.  
 



Kärrahöjds gruppbo-
stad 

Emelie Sjövall Linda Malm Sinnesro 75 000 0 
Inte bevil-
jad 

Skapa ett sinnesrum som ger brukarna möjlighet 
att koppla av genom olika sinnesstimulerande 
medel och en lugn och harmonisk miljö som ökar 
deras sinnesnärvaro. Syftet är att genom detta ge 
brukarna lättare att hantera sin vardag samt hjälpa 
dem att komma ner i varv.  
 
Projektet ligger delvis i linje med syftet för lokala 
utvecklingsmedel. Projektet bedöms dock framför-
allt handla om en investering utifrån brukares be-
fintliga behov och inte om en utveckling så som är 
syftet med utvecklingsmedlen.  
 

Mediagruppen och 
Forma 

Barbro Olsson Emelie Wejdin Framtidsbilen 250 000 0 
Inte bevil-
jad 

En förlängning av det projekt som påbörjades 
2021 med en buss som möjliggör att fånga upp 
brukare som inte kan ta sig till arbetet men ändå 
kan få ingå i ett sammanhang. Visa upp vad man 
gör på en daglig verksamhet och sprida kunskap 
om digitalisering.  
 
Projektet ligger delvis i linje med syftet för lokala 
utvecklingsmedel. Projektet handlar dock om att 
fortsätta ett redan befintligt projekt med de ansökta 
utvecklingsmedlen. Bedömningen är att projektet 
bör kunna tillgodoses ändå inom övrig finansiering. 
 

Mölndals korttidsvis-
telse 

Renée Johans-
son Alldén 

Annica Bengts-
son 

Smartboard/Aktiva 
barn 

90 000 0 
Inte bevil-
jad 

Genom inköp av en smartboard skapa gemen-
skap, aktiviteter och delaktighet för barn och ung-
domar i verksamheten. Syftet är att skapa fler 
kamratkontakter och att med stöd av medarbetar-
na skapa fysisk aktivitet.  
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala utveckl-
ingsmedel. Då området beviljades medel 2021 
väljer förvaltningen att prioritera andra områden 
2022. 
 

Äldreboende område 1 Sarah Dunér 
Mikaela Olaus-
son 

Fortbildning lågaf-
fektivt bemötande 
och värdegrund 

100 000 0 
Inte bevil-
jad 

Utbildning för medarbetare inom lågaffektivt bemö-
tande och värdegrund. Syftet är att genom kompe-
tenshöjning skapa en tryggare arbetsmiljö samt 
öka kvaliteten på den dagliga vård- och omsorgen. 
Ett lågaffektivt bemötande kan förebygga konflikter 
samt hot-och våldssituationer.  



 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala utveckl-
ingsmedel. Projektet beviljas inte medel då om-
råde Äldreboende 1 beviljas medel för ett annat 
projekt samt att projektet bör kunna finansieras 
genom statsbidragsmedel. 
 

Äldreboende område 1 Sarah Dunér 
Mikaela Olaus-
son 

Hälsofrämjande 
och förebyggande 
insatser genom 
fysisk träning 

100 000 70 000 
Delvis 
beviljad 

Öka möjligheten till fysisk aktivitet för brukarna 
genom att personlig tränare eller legitimerad per-
sonal leder och planerar träning för brukarna. Syf-
tet är att främja brukarnas psykiska och fysiska 
välbefinnande, bibehålla funktioner samt före-
bygga fallolyckor. 
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala utveckl-
ingsmedel. Projektet bedöms vara möjligt att skala 
upp och anpassa till fler verksamheter samt kan 
ge varaktig förbättring för brukarna även efter pro-
jektets slut. Projektet beviljas delvis de ansökta 
medlen i syfte att möjliggöra att fler projekt kan 
genomföras. 
 

Äldreboende område 1 Sarah Dunér 
Mikaela Olaus-
son 

Stjärnmärkt de-
mensomsorg – 
personcentrerad 
omvårdnad 

150 000 0 
Inte bevil-
jad 

Utbilda medarbetare utifrån Svenskt demenscent-
rums modell ”Stjärnmärkt”. Syftet med projektet är 
att säkerställa att omvårdnadspersonal erhåller 
kunskap om demenssjukdomar och personcentre-
rad vård vilket gagnar brukarna genom att varje 
individ bemöts utifrån sina intressen, förutsättning-
ar och behov.  
 
Projektet ligger i linje med syftet för lokala utveckl-
ingsmedel. Projektet beviljas inte medel då om-
råde Äldreboende 1 beviljas medel för ett annat 
projekt samt att projektet bör kunna finansieras 
genom statsbidragsmedel. 
 

 


