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Rutin för Volontärverksamhet på aktivitetshus,  
”Hjälpa människor att skapa möta”  

Bakgrund 

I Vellinge kommun finns tre aktivitetshus. Almgården Vellinge, Postgården i Höllviken 
och Bäckagården i Skanör. Aktivitetshusen drivs av Förenade Care på uppdrag av 
Vellinge kommun. Ett av uppdragen som åligger aktivitetshusen i avtalet med Vellinge 
kommun är att främja samarbete med föreningar och med civilsamhället.  

Vellinge kommun vill utveckla volontärverksamhet som utgår från aktivitetshusen i 
kommunen. Det ska vara enkelt att komma igång för medborgare om de önskar 
engagera sig i volontärarbete inom äldreomsorgen i Vellinge kommun.  

Ett av målen är att varje aktivitetshus ska ha rekryterat tre volontärer inom tre månader 
från och med rutinens godkännande.  Det är också önskvärt att man förnyar upplägget 
av aktiviteter.  

Vad innebär ett volontäruppdrag 

Syftet är att volontären ska kunna bidra till en fin gemenskap med kommunens äldre 
medborgare på våra aktivitetshus.  

Att vara volontär sker på frivillig basis utan ersättning. Att vara volontär kompletterar 
en verksamhet och ersätter aldrig ordinarie personal. Det bygger på ömsesidig respekt 
och förståelse med mottagaren. Det är också upp till volontären hur mycket hen vill 
engagera sig.  

Aktiviteter 
Volontärer ska få möjlighet att involveras i förslagsvis följande aktiviteter; tematräffar, 
fortsätta med tidigare uppskattade aktiviteter såsom öl-provning, trädgårdsgrupper, vara 
behjälpliga vid utflykter, behjälpliga med lotsning, samt förberedelse eller dukning vid 
middagar. Det är önskvärt att det även skapas nya aktiviteter utifrån rekryterade 
volontärer och seniorers intressen. 

Kommunförvaltningen 
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Arbetsmodell  
Förenade care ska aktivt rekrytera och knyta volontärer med tydliga krav avseende 
tysthetslöfte och ett etiskt förhållningssätt för respektive aktivitetshus. 

Tonvikt läggs vid att det ska vara hellre färre engagerade volontärer och god matchning 
med de äldre. Det görs genom inventering av intressen samt att volontärer får fylla in en 
informationsblankett på plats. På det sättet vill vi uppnå en kvalitet.  

Arbetsmodellen mellan Förenade Care och Vellinge kommun ser ut som följande.  

Förenade Care  

• Förenade Care ska genom varje aktivitetshus arbeta för att rekrytera och 
implementera tre volontärer till sin verksamhet. Volontären ligger under 
Vellinge kommuns försäkring, men det krävs att volontären har en egen 
olycksfallsförsäkring. Vid fler frågor eller vid en incident kan ni vända er till 
Vellinge kommun.    

• Tonvikt ska läggas vid god matchning och att det gynnar verksamheten och 
dess seniorer. 

• Aktivitetsledare ska vara behjälplig för intresserade att fylla i en blankett där 
den intresserade fyller i uppgifter om tidigare intressen. Detta också för att 
underlätta matchning med seniorer.  

• Aktivitetsledare är huvudkontaktperson för volontären.  
• Aktivitetshusen ska aktivt rekrytera genom att lägga in en notis i aktivitets-eller 

månadsblad och på sina hemsidor. Det ska tydligt framgå vem man vänder sig 
till.  

• Förenade care/ Aktivitetshusen ska också informera om möjligheten att vara 
volontär på anhörigmöten och ATP.   

Vellinge kommun  

• Vellinge kommun upprättar en sida på Vellinge.se, ”Vill du bli volontär för 
Vellinges äldre kommuninvånare?” där medborgare kan läsa mer om var dom 
kan vända sig, samt att Vellinge kommun lotsar vidare till rätt aktivitetshus och 
kontaktperson.  

• Vellinge kommun gör en kommunikationsinsats och informerar 
pensionärsföreningar och intresseorganisationer om möjligheten att engagera 
sig som volontär på aktivitetshusen.  

• Var tredje månad kallar Vellinge kommun (projektledare) till möte för att 
utvärdera arbetet med att rekrytera och implementera volontärer. Mötet kan ske 
via Teams.  
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