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BÄNKSKIVOR

0346-106 29

Intersport, Falkenberg, 070-65 33 320

Specialitet gipsavtryck & individuella 
formgjutna iläggssulor i vårt fotlabb!

Falkenbergs kommun, 311 80 Falkenberg
Telefon växel: 0346-88 60 00,
E-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Till alla vuxna vill vi ge några tips hur vi kan ge våra              
ungdomar en rolig och trygg sommar:

Kultur och Fritid, Socialtjänsten, Barn - och 
Utbildning och Polisen

 

 

STAFSINGE
Röda Kors-krets
Öppnar tombola vid 

Olofsbo Havsbad 1 juli. 
Vinster tas tacksamt 

emot av Gullevi 
tel 71 17 78 före 15 juni.

Stafsinge

FRILUFTSGUDSTJÄNST
I KROGSERED

Ringdahl
Kristi himmelfärds dag, 

torsdag 2/6 kl 10.00
Badplatsen

i Krogsered – medtag 
kaffekorg och något

att sitta på!!
Välkomna!

Krogsereds församling

Onsdag den 1 juni
 har kontoret på

 Rörbecksgatan 6
 öppet mellan

kl. 8-12

Fredag den 3 juni
har vi stängt.

Morups Musikdagar 2011  
2-4juni 

Morups kyrka  
 

Torsdag 2 juni 19.00 
”Stör inte kärleken…” 

Nya körsånger 
Musikhögskolans Kammarkör 

Gunno Palmquist 
 

Fredag 3 juni 19.00 
”I den natt då han blev förådd…” 

Pär Olofsson, orgel  
Marie Olhans, sång 

 
Lördag 4 juni 19.00 

”Livets dans” 
Anette Wallin, fiol & sång 

Harald Svensson, piano 
 

Ny kyrkomusik av bland andra: 
 

Ann Helling, Gotland 
Roland Forsberg, Stockholm 

Bengt Lundin, Göteborg 
Maria Löfberg, Glommen 

Pär Olofsson, Stockholm 
Marie Olhans, Stockholm 
Anette Wallin, Galtabäck 

 
Välkommen! 

Det är bara hos oss du 
kan blommografera!

100:-
Köp 3 för 

Stort urval av
studentarrangemang

och buketter!

Härliga studentblommor
i fylliga buntar!

Rosor, Liljor, Gerbera, 
Nejlikor mm.

SJUNG OM STUDENTENS... SÖNDAGS-ÖPPET
PÅ GARDEN!

Garden

Mån-ons  9–18
Tors  9–15
Fre  9–18
Lör  10–15
Sön 11–15

City

Mån-tis  9–18
Ons  7–18
Tors  Stängt
Fre  9–18
Lör  9–14

City
Nygat. 38,0346-101 20

Garden
Hjortväg. 3, Skrea Strand, 0346-71 10 81

Hjuleberg – Abild
Känt för sina praktfulla Rhododendron

Parken är öppen för visning
 söndag 5  juni kl. 10–16.

kl. 14: Vessigebro dragspelsklubb
Loppis och kaffeservering

Hjuleberg ligger öster om Falkenberg vid väg 150.
Infart sker från vägen Abild–Vessigebro.

OBS! Parken är öppen endast denna dag.
Välkomna önskar  

Abild-Årstad Rödakors krets

Stafsinge kyrka   

Kristi himmelfärds dag
2 juni

Blåsmusik från tornet 
kl. 8.00.

Därefter gudstjänst 
i kyrkan.

Musiker deltar
Präst: T. Svensson

Varmt välkomna! 
Stafsinge församling /

F

Visionär informerar  
om framtidens hemtjänst 
Falkenberg.  Falken-
bergs kommun närmar 
sig allt mer hur framti-
dens hemtjänst ska se 
ut. I morgon har de ar-
rangerat ett möte där 
chefer och politiker 
kommer att få höra 
vård- och omsorgsvi-
sionären, eva liljevalls 
syn på saken. 
 – Förändringar är 
smärtsamma, men min 
erfarenhet är att alla 
vinner på den, säger 
hon. 

Eva Liljevall har arbetat i 30 
år med äldre och funktions-
hindrade samt varit med och 
hjälpt kommunala organisa-
tioner att arbeta kundorien-
terat. 

Det kan låta som marknads-
ekonomiska floskler, men 
hon menar att när kommu-
nala verksamheter konkur-
rensutsätts så gynnar det 
såväl kunderna (i det här 
fallet pensionärerna) som 
personalen inom hemtjäns-
ten.

- Den psykosociala vinsten 
är att de som arbetar i hem-
tjänsten blir medvetna om 
sina kunskaper och sin kom-
petens när de får vara med 
och påverka ekonomin och 

Förändringar. Många orga-
nisationer tvekar inför fram-
tiden, eftersom de inte vet 
resultatet. Men konsulten 
Eva Liljevall har sett många 
kommuner som tagit steget 
och säger: "Förändringar är 
smärtsamma, men min erfa-
renhet är att alla vinner på 
den."  Bild: GABRiEL LiLjEvALL

kvaliteten på sin tjänst, säger 
hon.

Det som sker när man in-
för ett kundvalssystem i en 
kommun är, enligt Eva Lilje-
vall, att organisationerna 
börjar fungera som de ska. 

De ser inte längre kommu-
nen som ett ymnighetshorn, 
utan inser att det finns en 
viss mängd pengar som ska 
användas så effektivt som 
möjligt.

En fungerande hemtjänst 

gör, enligt henne, att skatte-
betalarna får mer för peng-
arna, de anställda trivs bätt-
re med sitt jobb eftersom de 
känner att deras jobb värde-
sätts, och pensionärerna får 
en bättre kvalitet på det som 
utförs. Men för det krävs 
medvetna chefer.

– Det första jag brukar fråga 
chefer är hur många kunder 
de har. Den frågan brukar de 
kunna svara på. Andra frå-
gan, hur många tjänstetim-
mar deras organisation ska 
producera på ett år, kan de 
sällan besvara. Däremot vet 
de hur många anställda de 
har. Det är här det brister. 
Cheferna kan för lite om 
schemaläggning och beman-
ning och det skapar ett gi-
gantiskt svarthål som slukar 
pengar, säger hon. 

Tore Tobiasson 
010-471 54 23  
tore.tobiasson@hn.se

Kundval hemtjänst
n Under dialogmötet i Falkenberg ska chefer och politiker få 
höra hur andra kommuner har gjort. Vad ett kundvalssystem 
innebär för organisationen. Hur man går tillväga för att und-
vika misstag. Vilka vinsterna är för kunderna och persona-
len. Diskutera under en workshop hur de vill ha det i Falken-
berg. Om allt går som det ska kan pensionären börja välja 
tjänsteleverantör till hösten.

c  Cheferna kan 
för lite om schema-
läggning och bema-
ning.
EvA LiLjEvALL, konsult


