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Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-08-12

Utredning av förutsättningar för lägerverksamhet för äldre Malmöbor
HVO-2019-3044
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fick i mars 2018 i uppdrag från kommunfullmäktige att
utreda förutsättningarna för lägerverksamhet liknande den som Anders Andersson (V) föreslog i
en motion om att motverka ensamhet bland äldre. Förvaltningen har utrett förutsättningarna för
att använda kommunens kursgård Vombsjögården och dessutom omvärldsbevakat andra
kommuners arbete med lägerverksamhet för äldre. Vombsjögården har goda förutsättningar
med sin tillgänglighetsanspassning, men anser inte att en särskild organisering för kommunal
lägerverksamhet för äldre ska inrättas. Istället kan enskilda verksamheter i förvaltningen ordna
läger utifrån olika målgrupper, gärna i samverkan med frivilligorganisationer.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner utredningen av förutsättningar för
lägerverksamhet för äldre Malmöbor som slutrapportering av kommunfullmäktiges
uppdrag beslutat den 1 mars 2018 (STK-2017-778).

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2019-08-29 Utredning av förutsättningarna för lägerverksamhet för
äldre Malmöbor

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-20
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-08-29
Ärendet

SIGNERAD

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2018 vid behandling av motion av Anders Andersson
(V) att uppdra åt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att undersöka förutsättningarna för
lägerverksamhet liknande den som föreslås i motionen (STK-2017-778). Motionen som
rubricerades ”motverka ensamhet bland äldre”, ansågs i sin helhet besvarad. Beslutsförslaget om
uppdrag till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden kom från kommunstyrelsens egen beredning av
ärendet. I kommunstyrelsens underlag till beslut framhålls idén att undersöka förutsättningarna
för att använda kommunens kursgård Vombsjögården även för detta ändamål. Vid
kommunstyrelsens behandling ströks förslaget att frågan skulle återrapporteras till
kommunstyrelsen.
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Vombsjögårdens förutsättningar
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag utrett
förutsättningarna för lägerverksamhet för äldre Malmöbor på Vombsjögården.
Vombsjögården bedöms ha goda förutsättningar för att användas av nämndens egna
verksamheter och/eller i samverkan med andra intressenter för att arrangera lägerverksamhet för
äldre Malmöbor. Detta kan t.ex. vara mötesplatser, särskilda boenden, hemtjänstgrupper,
pensionärsföreningar och andra frivilligorganisationer m.fl.
Ett av förvaltningens uppdrag är att arbeta för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
Malmöbor. Ett sätt kan vara att erbjuda aktiviteter och gemenskap i form av lägerverksamhet.
Då föreningar (som har samarbete med Malmö stad) kan hyra Vombsjögården finns det
möjlighet för dessa att anordna lägervistelser för olika målgrupper. Det bedöms därför inte
lämpligt att inrätta en särskilt organiserad kommunal lägerverksamhet utan detta kan ske utifrån
respektive målgrupp av förvaltningens olika verksamheter och/eller i samverkan med
frivilligorganisationer, t.ex. pensionärsorganisationer.
Vombsjögården är tillgänglighetsanpassad och utrustad med bland annat duschsäng,
hygienstolar, liftar, höj- och sänkbar säng och rullstolsramper utomhus. Huset har 26 bäddar,
fem duschutrymmen och sex toaletter. Köket är fullt utrustat och det finns ca 26-28 sittplatser
för måltider. Tvättstuga finns i källaren.
På Vombsjögården gäller självhushåll och städning ingår inte i tjänsten utan måste beställas som
en tilläggstjänst. Övernattning kostar 80 kronor per dygn och person. Tillkommer
bokningsavgift på 300 kronor. Städning debiteras 380 kronor per timme enligt gällande taxa,
dock minimum avgift 1 500 kronor.
Funktionsstödsförvaltningen anordnar kolloverksamhet på Vombsjögården för personer som är
mellan 8 och 23 år, har en funktionsnedsättning och inte bor på ett LSS-boende. På kollot finns
personal från funktionsstödsförvaltningen tillgänglig dygnet runt. Kostnaden för brukaren
varierar från 800 kronor till 1 200 kronor beroende på deltagarens ålder.
Omvärldsspaning på andra kommuners lägerverksamhet för äldre
Det finns olika exempel på lägerverksamhet för målgruppen äldre och/eller anhöriga runt om i
landet. En del av dem anordnas i samverkan med frivilligorganisationer.


Göteborgs stad anordnar läger för ensamstående i åldern 65 år och uppåt och även för den
som vårdar, hjälper eller stöttar närstående. Varje deltagare förutsätts kunna klara alla
sina personliga omsorger helt på egen hand då det inte finns vård- eller omsorgspersonal
på plats.



I Örebro kommun anordnas lägervistelse i samverkan med flera olika föreningar och
organisationer och har fokus på hälsa och livskvalitet. Det är begränsad tillgänglighet för
den som behöver använda rollator eller rullstol.



I Norrtälje anordnas äldrekollo i samarbete mellan PRO Norrtälje och
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Det är PRO som sköter
bemanningen och håller i alla praktiska arrangemang och aktiviteter.
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Sundbybergs stads seniorkollo är öppet för de som bor i Sundbyberg och är 65 år eller
äldre. Deltagarna ska klara av sin personliga omvårdnad. Seniorkollo arrangeras i
samarbete med pensionärsorganisationerna PRO och SPF.

För att delta på någon av de ovanstående lägerverksamheterna betalar deltagarna en avgift för
mat, logi och aktiviteter. Även transport kan i vissa fall ingå i avgiften. Spannet på avgiften är
från 100 kronor per dag till 2 600 kronor för en vecka.
I Lund erbjuder Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården sommarvistelse på Habo Gård
i Lomma på dagtid, måndag till fredag, under 11 sommarveckor. Verksamheten riktar sig till
pensionärer boende i Lunds kommun. Föreningen subventionerar kostnaderna och därför blir
priset för hela vistelsen, inklusive förtäring och aktivitetsutbud, 200 kronor per person och
vecka. Det finns ingen vårdpersonal anställd i verksamheten. Gäster med behov av särskild vård
eller omsorg under veckan måste därför ansöka tillsammans med ledsagare. Sedan 2010 är Lunds
kommun huvudman i verksamheten på Habo Gård genom den politiskt tillsatta Habostyrelsen.
Styrelsen leder i samverkan med Habostiftelsen drift och utveckling av gården. Habostiftelsens
styrelse består idag av ledamöter dels från Lunds kommun och dels från
Handikappföreningarnas samarbetsorganisation, HSO i Lund.
Ansvariga

Pia Hesselroth Tegel, avdelningschef
Gisela Gréen, förvaltningsdirektör

