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Centerpartiets Jane Larsson och Anders Ölmhult svarar på en insändare. 

 

Svar till ”En vuxen i rummet”. Bra rubrik på insändaren 

”Oförståndiga politiker vs förståndiga väljare”. 
Tack för din insändare i NKP 21 januari som visar att du missförstått hela Bäva-

konceptet och att vi får tillfälle att rätta till vissa missförstånd om Bäva – Bästa 

Äldre Vårds Alternativet. 
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Bostadsbolaget har inget att göra med ett beslut om att bygga ett Bäva-koncept, 

ett boende som i första hand gäller särskilt boende, typ Sannagården, Tapiren 

osv. 

Det är ett beslut som skall beslutas i kommunfullmäktige. 

Av 21 kommuner i Värmland är det cirka 17 stycken som har valt att bygga 

modernt trygghets- och särskilt boende, med bland annat tillagningskök som 

ligger inom ramen för Bäva-konceptet. 

Oförståndiga politiker vs förståndiga väljare 
Jane Larsson har inte gett upp Bäva-konceptet 
Nu är det dags att införa Bäva 

Vi kan peka på det närmaste, Sjögläntan i Storfors. Ett boende med 4 

avdelningar, 10 rum i varje avdelning och tillagningskök med sällskapsrum för 

gemensam tillvaro. 

Till historien hör att efter ett möte med personalen på Tubberöds och före detta 

Broängens äldreboende väcktes ett helt nytt tankesätt gällande ett värdigt 

äldreboende. Bäva - Bästa Äldre Vårds Alternativet, blev vårt arbetsnamn i 

Centerpartiet 

 

20170515 inlämnar Centerpartiet en motion gällande Bäva-konceptet och ett 

yrkade på: 

- att anpassa en byggnad med markplan, ett boende redan från byggstart till ett 

aktivt och värdigt liv för de äldre - att leva, livet ut. 

- att man som på före detta Broängen, har en genomtänkt anpassningsplan och 

ett boende med hänsyn till vårdbehovet som givetvis kan förändras över tid. 

- att ha eget mat-team som lagar maten, gemensamma matstunder med 

personal och besökande. Delaktighet i att planera veckans matval. 

- att fortsatt få uppleva matdoft, bullbak, promenader, musik, gympa och andra 

aktiviteter. 

- att personalen får tid för personliga samtal med den boende, hålla handen med 

mera, är prioriterat i verksamhetsledarnas dagliga och självklara uppgifter. 

https://www.nkp.se/2022/01/24/oforstandiga-politiker-vs-forstandiga-valjare/
https://www.nkp.se/2022/01/02/jane-larsson-har-inte-gett-upp-bava-konceptet/
https://www.nkp.se/2022/01/15/nu-ar-det-dags-att-infora-bava/


- att personal får känna sig motiverade och utbildade i att aktivt varje dag arbeta 

för Bävas målsättning. 

- att undersöka hur ett Bäva-koncept kan drivas inom kommunens regi eller 

möjligheten till en upphandling av en intraprenad eller entreprenad kan ske. 

- att kommunen initierar insatser för att öka den geriatriska kompetensen och 

kunskapen om demenssjukdomar inom 

20171201 Studieresa med cirka 50 personer till Tubberödsäldreboende ger 

grunden för ett ökat intresse för ett Bävakoncept till de åldersrika i vår kommun. 

20180531 På Broängsmötet gav M, C, L och SD tummen upp för Bäva Opinions 

broschyr, på moderator Lars Blomkvist direkta frågor, gällande Bäva-konceptet 

och dess uppstart. 

20181108 Blev det ett nytt ledarskap för kommunen med 

Kristinehamnssamverkan M, C, L, MP och KD. I överenskommelsen finns bland 

annat Bävakonceptet med som en: 

- ”prioriterad fråga att formaliseras genom uppdrag till verksamheten och 

uppföljning av den”. 

Vår uppfattning i Centerpartiet var att Bäva-konceptet skulle implementeras i 

den nybildade äldreomsorgsnämnden. Vi i Centerpartiet anser att löften och 

överenskommelser, skall prövas, utvärderas och vid bra resultat, hållas! 

Tyvärr har givna löften till de åldersrika ännu inte uppfyllts, varför vi här och nu i 

Centerpartiet föreslår, ett samarbete över de politiska gränserna, att starta ett 

pilotprojekt gällande Bäva-konceptet, i hela Kristinehamns kommun, till de 

åldersrika. För det är de väl värda? 

För Centerpartiet 

Anders Ölmhult, Ordförande Centerpartiet 

Jane Larsson, Kommunalråd, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 
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