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Bostäder för äldre! 

Andelen äldre med behov av anpassad bostad ökar. l Uddevalla finns ca 350 
trappuppgångar som saknar hiss och det räcker att man blir beroende utav en rullatar så 
kommer man inte ut. Många äldre bor också kvar i sitt hus som heller inte är anpassade. 
Det är kö till anpassade boenden. 

Kommunens äldreplan berör denna problematik och strategin är: 
• Ta fram prognoser för framtida planering av boenden, inriktning på boenden samt 

fördelning av olika boendeformer 
• Verka för att fler trygghetsboende tillskapas i kommunen 
• Omstrukturering av vissa befintliga vård-och omsorgsboende utifrån kommande 

behov 

Äldreplanen: https:l/docplayer.se/1839660-Aidreplan-2015-2024-uddevalla-kommun
socialnamnden.html 6il~A 1. 

Socialnämnden har en planering för detta och samverkar med flera aktörer som ni kan 
läsa om i äldreplanen samt i denna länk: https://www.uddevalla.se/omsorg-och
hjalp/fragor-och-svar-omsorg-och-hjalp/omsorg-och-hjalp/2016-05-02-vad-finns-det-for
olika-boendeformer-for-aldre.html Bilajtl '2 . 

Före majoritetesskittet var socialnämnden långt framme med att upphandla en partner för 
att ta fram en kooperativ hyresrättsförening då det finns flaskhalsar inom egen 
lokalförsörjning samt att marknaden inte tillgodoser behovet utav attraktiva boende för alla 
äldre med behov. Om kommunen stiftar en sådan förening kan vi bättre få till anpassade 
bostäder för äldre utifrån behovet. Föreningen kan hantera/överta både befintlig bestånd 
samt skapa nyproduktion. Risken är annars att man får bistånd på fel nivå vilket varken är 
bra för kommunen eller den enskilde. Ett upphandlingsunderlag ifrån Nässjö kommun låg 
till grund för diskussionerna att få en partner så vi gemensamt kan utreda frågan. De som 
lämnar anbud och vill vara med och utveckla bostäder för äldre lämnar ofta ett så kallat 
noll kronors anbud och efter utredning kan kommunen ta ställning till om man vill gå vidare 
eller ej. 

Majoritetsskiftet i socialnämnden skedde vid årsskiftet och 3/1 skickade jag via E-post över 
frågan till nya ordförande Ann-Charlotte Gustavsson (UP) och vice Henrik Sundström (M) 
men har ännu inte fått något svar? 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att upphandla partner för att utreda bildandet utav en kooperativ hyresrättsförening enligt 
motionens intentioner. 

Stefan Skoglund (S) 
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp 
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Inledning 
Äldreomsorg berör oss alla och för många är det en stor och viktig del av vardagslivet, både 
för dem som själva behöver vård- och omsorg och för alla anhöriga som finns runt våra äldre. 

Socialtjänsten i Uddevalla kommun står inför en utmaning när det gäller äldreomsorg, andelen 
äldre kommer att öka och de kommer att leva längre och ha olika behov, krav och 
förväntningar på vård- och omsorg. 

Alla vi som arbetar i kommunens äldreomsorg i Uddevalla kommun ska arbeta för att varje 
dag, året runt tillhandahålla en vård- och omsorg av hög kvalitet som gör att våra äldre kan 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Dagen idag är nuläget- med blicken framåt planerar vi för framtiden! 

Syftet med äldreplanen är att den tillsammans med socialnämndens verksamhetsplan och 
förvaltningens olika verksamhetskort ska vara ett verktyg för att planera, organisera och 
kartlägga framtida behov av äldreomsorg i vår kommun. 

Grunden för äldreplanen utgörs av politiska mål samt andra styrdokument som antagits av 
kommunfullmäktige och socialnämnden. 

I arbetet med att ta fram äldreplanen har olika aktörer varit delaktiga i processen. 
Fokusgrupper bestående av personal på särskilda boenden och hemtjänst samt två 
fokusgrupper med äldre personer som har hemtjänst har deltagit med sina kunskaper och 
synpunkter. Enhetschefer från olika verksamheter, jämställdhetsutvecklare, 
demokratiutvecklare, anhörigkonsult m.fl. har också deltagit. Nämndsrådet för äldre och 
personer med funktionsnedsättning (NÄF) har fått information och möjlighet att lämna in 
synpunkter under arbetets gång. 

Uddevalla stadshus, foto: Maria Bratt 
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l. Vad styr äldreomsorgen 

Nationella styrdol(um ent 
De lagar som styr äldreomsorgens verksamheter är främst Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) och Patientlagen. 

Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 4§ står det att: 
"Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) . Socialnämnden ska verkafor 
att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfitll tillvaro i gemenskap med andra". 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), är en ramlag 
och innehåller grundläggande regler för all 
hälso- och sjukvård. Den reglerar det som 
landstinget, kommunen eller annan vårdgivare 
är skyldig att erbjuda patienterna. 

Syftet med Patientlagen är att stärka och 
tydliggöra patientens ställning samt 
främja patientens integritet, självbestämmande 
och delaktighet. 

Nationella mål 
Uddevalla skärgård, foto: Maria Bratt 

De nationella målen (ur regeringens proposition 1997/98: 113) säger att äldre ska 
kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva ett aktivt liv 
och ha inflytande i samhället och över sin vardag, bemötas med respekt samt ha 
tillgång till god vård och omsorg. 

Nationella riktlinjer HSL 
Inom hälso- och sjukvårdsområdet finns olika nationella riktlinjer som ska ge stöd och 
vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter inom vård- och 
omsorg bör satsa resurser på. Målet med riktlinjerna är att de ska bidra till att patienter och 
klienter får en god vård och socialtjänst. 

Nationella riktlinjer vid demenssjukdom 
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård- och omsorg vid demenssjukdom. 
Riktlinjerna lyfter fram områden som tidig medicinsk utredning, läkemedelsbehandling, 
dagverksamhet anpassad för gruppen, särskilt boende anpassad för gruppen, stöd till 
närstående och personcentrerad vård- och omsorg. 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012: 12) lyfter fram ansvaret för 
personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Individens behov ska 
synliggöras så att personer med demenssjukdom får sina behov tillgodosedda när det gäller 
bland annat bemanning. 
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011 :9) har ansvaret förtydligats för att säkerställa samverkan dels i den egna 
verksamheten men också med andra verksamheter inom socialtjänst, myndigheter, föreningar 
och organisationer. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Äldreomsorgens nationella värdegrund 
Den l januari 2011 infördes ett tillägg i Socialtjänstlagen vilket innebär att 
socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas mot att äldre får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. Den enskilde ska ha ökade möjligheter till inflytande 
vid genomförande av insatserna. Kommunerna får själva avgöra hur värdegrunden 
ska tillämpas och hur de ska leva upp till den. Värdegrunden gäller både offentlig 
och enskild bedriven verksamhet och omfattar både handläggning och utförande 
av insatserna. Exempel på värdigt liv och välbefinnande kan vara: 

• Ett gott bemötande av äldre och deras anhöriga 

• En upplevelse av meningsfullhet och en känsla av sammanhang 

• Ett stöd i att få leva enligt sin kultur, livsåskådning 

Bäveån, foto: Maria Bratt 
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Lol{ala styrdokument 

Kommunens värdegrund 
Uddevalla kommun införde 2010 sin gemensamma värdegrund om öppenhet, respekt och 
professionalitet. Värdegrunden ska genomsyra våra verksamheter genom varje anställd och 
den beskriver hur vi beter oss i mötet med våra kollegor, kunder, kommuninnevånare och 
brukare. (Se avsnitt 2). 

Värdighetsgarantier 
Syftet med de lokala värdighetsgarantierna är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att 
ge äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet värnas och 
hur man får ett gott bemötande. 

Att införa lokala värdighetsgarantier är frivilligt. För de kommuner som väljer att införa 
värdighetsgarantier innebär det att man ger utfåstelser för hur äldreomsorgen ska bedrivas. 
Det betyder att den äldre och dennes anhöriga ska känna till garantin, veta hur man lämnar 
klagomål i händelse att inte kommunen lever upp till utfästelserna samt känner att klagomålen 
tas tillvara. 2012 införde Uddevalla kommun värdighetsgarantier inom verksamheterna 
hemtjänst, korttidsboende, vård- och omsorgsboende och biståndsbedömd dagverksamhet 

Vision och strategisk plan 
Uddevalla kommuns vision, "Uddevalla- hjärtat i Bohuslän! Liv, lust och läge ger 
livskvalitet" ska visa kommunens gemensamma väg framåt. Den strategiska planen är ett 
långsiktigt styrdokument som utgör en politisk plattform som ger strategisk vägledning för 
beslut och insatser på olika nivåer i organisationen. I planen anges övergripande mål och 
prioriterade områden för utvecklingsperspektiven medborgare, medarbetare och ekonomi. 
Några av dem berör kommunens äldreomsorg. 

Skeppsviken, foto : Maria Bratt 
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Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen beskriver vad socialtjänsten vill uppnå under kommande verksamhetsår 
och utgår ifrån politikens visioner, styrdokument och uppdrag. Planen ska göra det tydligt för 
verksamheterna vad de ska arbeta med. 

Socialnämndens måldokument för Äldre- och handikappomsorgen 
Måldokumenten är beslutade av socialnämnden och beskriver önskvärt innehåll och 
ambitionsnivå inom de olika verksamhetsområdena. 

Servicedeklarationer med värdighetsgarantier 
A v sikten med servicedeklarationer är att medborgama ska veta vad man kan förvänta sig när 
man använder sig av kommunens tjänster. Servicedeklarationerna innehåller dessutom 
möjligheter för brukare att lämna synpunkter på verksamheten för att skapa förutsättningar för 
att tjänsten kan utföras på ett bra sätt. 

Socialtjänstens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Socialtjänstens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ett övergripande och 
strategiskt dokument som riktar sig till hela socialtjänsten. Det utgör en grund för och ger 
ramar för verksamheternas egna ledningssystem. Det ger socialtjänsten en gemensam struktur 
för att planera, leda, följa upp och förbättra verksamheten. Ledningssystemet är en del av 
socialtjänstens styr- och ledningsmodelL 

Övriga lokala styrdokument 
Inom socialtjänsten finns olika lokala styrdokument som på olika sätt beskriver innehåll och 
ambitionsnivå inom verksamhetsområdet. 

' 'Strandpilt ".foto: Maria Bra/l 
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2. Värdegrund 
Med värdegrund menas de etiska värden och normer som ska vara grunden för 
arbetet inom en verksamhet. Den nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen ska 
befåsta ett synsätt om att äldre ska kunna leva utifrån sin identitet och 
personlighet, vilket innebär dels ett värdigt liv, dels att få känna välbefinnande i 
tillvaron. Många kommuner har också en egen värdegrund. Uddevalla kommun 
införde sin gemensamma värdegrund 2010 och den reviderades 2013 för att 
betona vikten av det goda bemötandet än mer. Värdegrunden ska genomsyra våra 
verksamheter genom varje anställd och den beskriver hur vi beter oss i mötet med 
våra kollegor, kunder, kommuninnevånare och brukare. 

Öppenhet 
Vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av engagemang, tillgtinglighet 
och likvärdighet 
Ett positivt och engagerat bemötande präglar mötet mellan personer internt och externt. Vi ger 
vägledning och stöd utifrån önskemål och behov samt anpassar informationen. Det är lätt att 
komma i kontakt med oss och sätten att nå oss är många- via personliga möten, telefon, 
e-post, hemsida och sociala medier via internet. Vi möjliggör dialog och välkomnar 
synpunkter på kommunens verksamhet. Alla ska oavsett förutsättningar nå fram till rätt 
person eller verksamhet, kunna ta del av information och kunna medverka i det demokratiska 
samhället. 

Respekt 
Vi tar hänsyn till människors lika värde och är måna om att ge ett jämlikt och respektfullt 
bemötande och en likvärdig service 
Människor som besöker eller på olika sätt kontaktar kommunen ska känna att de blir 
respektfullt bemötta och lyssnade på. Vi visar vänlighet och förståelse och är noga med att 
skapa likvärdiga villkor i våra möten. Varje person som representerar Uddevalla kommun har 
ett personligt ansvar för att underlätta möten och genomfOra dessa på ett respektfullt sätt. 

Professionalitet 
Vi har kunskap och kompetens och vårt bemötande präglas av professiona/ilet som bidrar 
till rättsäkerhet 
Vi är professionella i alla våra kontakter och ger en jämlik service. Vi har kunskap och 
kompetens inom olika arbetsområden som vi delar med oss av och vi har förmåga att hjälpa 
till att lösa problem. Vi tillhandahåller den service och de tjänster vi utlovat och vi håller 
överenskomna tidsramar. Vi har god kunskap om lagar och regler inom sakområden och kan 
motivera ställningstagande och beslut. 
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Uddevalla kommuns värdighetsgarantier 
Det är upp till varje kommun att införa lokala värdighetsgarantier. Syftet med dessa är att det 
ska höja kvaliten i äldreomsorgen och tydliggöra får målgruppen vad de kan fårvänta sig av 
en specifik verksamhet, till exempel ett vård- och omsorgsboende. En värdighetsgaranti ska 
ge ett mervärde utöver det lagstadgade. Det kan till exempel handla om fårbättrade 
möjligheter att påverka hur, när och på vilket sätt olika insatser ska utfåras eller genomfåras. I 
Uddevalla kommun pågår arbetet med värdighetsgarantier fortlöpande inom äldreomsorgen 
och dessa revideras vartannat år. Värdighetsgarantierna finns i servicedeklarationen får 
verksamheterna hemtjänst, korttidsboende, vård- och omsorgsboende och biståndsbedömd 
dagverksamhet 

Värdigt liv och välbefinnande 
För att visa hur den nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen och Uddevalla kommuns 
värdegrund länkas samman finns en text i varje servicedeklaration som beskriver detta. 

"I Uddevalla kommun har vi som mål att äldre med beviljade insatser ska gesförutsättningar 
att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vårt arbete utgår ifrån kommunens 
gemensamma värdegrund som bygger på begreppen Öppenhet, Respekt och Professiona/ilet" 

-.._. 
värdigt liv ... --- ............... ._. ., ...... 

välbefinnande 

...... -.. , ... 

öppenhet 

respekt 

'• 
' 

\ 
\ 

_. ..... --
..,.,,._._._. ... .- \. professionalitet 

... '· i 
Nalionella värdegrunden ' ' 

Uddevalla kommuns ,., ,.,. 
'~ • värdegrund _, ·"' r socialijänsllagen 

• ~,- " ' <•H • ,,.> 

En värdegrund har inget egenvärde. Det är när den används i praktiken som den gör nytta. 
Den ska vara vägledande i äldreomsorgens verksamheter och därmed får all personals 
bemötande och agerande. En av de mest avgörande delarna i hur vi ska kunna ge en god vård 
och omsorg i Uddevalla är att se till att personalens kunskap och fårhållningssätt hålls levande 
och se till att de fär det stöd och den handledning och utrymme får reflektioner som krävs får 
att klara av arbetet. Äldreomsorgen i Uddevalla utbildar reflektionshandledare som kan hålla 
reflektionssamtal på sina arbetsplatser regelbundet. Det är reflektionen som får vårt 
värdegrundsarbete framåt. 
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3. Äldreomsorgen i Uddevalla 

Socialnämndens ansvar fö r äldrefrågorna 
I Uddevalla kommun är socialnämnden ansvarig för äldreomsorgen. För 
beredning och handläggning har socialnämnden ett arbetsutskott. Råden för äldre 
och personer med funktionsnedsättning är ett forum där frågor kan lyftas till 
politiken men också ett forum får politiken att stämma av frågor med målgruppen. 
Råden kan användas som remissorgan. Flera avdelningar inom socialtjänsten 
ansvarar får och erbjuder tillsammans äldreomsorg i olika former och insatser . 

. Biståndsavde lni:n.g e n 
Biståndshandläggarna svarar får utredning och beslut inom äldreomsorg och 
funktionsnedsättning. Exempel på insatser som kan beviljas är hemtjänst, 
trygghetslarm, korttidsplats samt vård- och omsorgsboende. 

Hem vårdsavde lningen 
Hemvårdsavdelningen svarar får hemtjänst 
i form av omvårdnad och service, samt 
hemsjukvård, till personer som bor i eget 
boende och som har behov av dessa 
insatser. Inom avdelningen finns det 
dessutom ett vård- och omsorgsboende 
bestående av egna lägenheter och där 
insatserna liknar traditionell hemtjänst. 
Avdelningen svarar också får den 
kommunala hälso- och sjukvården avseende 
sjuksköterskor i vård- och omsorgsboenden. 
Under avdelningens ansvar finns även 
socialtjänstens produktionskök, 
varudistributionen till äldre och 
funktionsnedsatta, trygghetslarm, 
hemtjänst natt, Trygg hemgång samt 
socialtjänstens bemanningsenhet 

Konst och viiomöjlighet i fin förening, 
Skeppsviken, foto: Maria Bratt 

Avdelningen fö r särsidida boenden 
Inom avdelningen får särskilda boenden återfinns huvuddelen av kommunens 
vård- och omsorgsboende får äldre inklusive korttidsplatser och gästplatser. Det 
finns ett stort utbud av vård- och omsorgsboenden med variation beträffande 
innehåll och omfattning. Vård- och omsorgsboendena tillgodoser behovet av 
trygghet och närhet till vård- och omsorg och ger heldygnsomsorg till personer 
som inte längre kan bo kvar i den egna bostaden. 

Avdelningen fö r assistans och rehabilitering 
Avdelningen svarar får rehabilitering/habilitering till människor, som drabbats av 
funktionsnedsättning eller sjukdom, så att de kan leva så självständigt och aktivt som möjligt 
och därigenom skapa förutsättningar får ett gott liv. Inom avdelningen finns även 
dagverksamheter får äldre samt kommunens AnhörigcentraL 
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4. Demografi och ekonomi 

Befoll(ningsprognos 
Vi blir fler och fler i Sverige och år 2017 beräknas vi passera l 0-miljonersgränsen när det 
gäller invånarantalet. Om vi blickar så långt fram som till år 2060 beräknas folkmängden vara 
närmare 12 miljoner. 

Liksom nationellt blir vi fler invånare även i Uddevalla kommun. 2014-12-31 var vi 53517 
invånare, 2023 förväntas vi vara 57 580 invånare vilket motsvarar en ökning på 4063 
personer. Successivt har invånarantalet ökat sedan mitten av 1980-talet och den utvecklingen 
förväntas bestå fram till 2023. Främsta anledningarna till ökningen är ett positivt 
inflyttningsnetto samt ett positivt födelsenetto. (SCB) 

Om man under perioden 2009-2013 uppnådde 65 års ålder så hade män i 
genomsnitt 18,36 år kvar att leva och kvinnor 21,08 år. Idag finns det nästan en 
halv miljon personer som är äldre än 80 år i Sverige, i slutet av 2040-talet 
beräknas de vara över en miljon. (SCB) 
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Åldersgruppen 18-64 år 2013 utgjorde 58,9% av befolkningen i Uddevalla, 
prognosen för 2023 är att denna åldersgrupp utgör 55,5 %. Åldersgruppen 
kommer att öka med 745 personer. 

År 2013 var ca 14,7 % av befolkningen i Uddevalla mellan 65-79 år, prognosen 
visar att andelen ökar och 2023 kommer ca 15,9% av befolkningen vara mellan 
65-79 år. En ökning 1371 personer. 

Under 2013 utgjorde åldersgruppen 80 år och äldre i Uddevalla 6, l % av 
befolkningen. 2023 kommer denna grupp enligt prognos utgöra 6,6 %, en ökning 
på 558 personer. Befolkningens åldersfördelning spelar en viktig roll för 
kommunens äldreomsorg. Inom tio år kommer åldersgruppen 65 år och äldre att 
öka med 1929 personer. 
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Prognos över folkmängd åldersklasser 65-79 
år och 80-w år i Uddevalla 
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l-<>-65-79 år 7956 8125 8260 8425 8590 8755 8875 9040 9130 9155 
-(~80-wår 3217 3280 3325 3375 3415 3455 3520 3570 3675 3805 

Totalt 11173 11405 11585 11800 12005 12210 12395 12610 12805 12960 

Källa: Kommunledningskontorets befolkningsprognos 2013-2023. 

Äldreomsorgens }(ostnad och volym 
Äldreomsorgens kostnader beror på en rad olika faktorer. Andelen äldre, boende och bostäder 
för äldre, vård- och omsorgsboenden, vilken hälsa äldre har som bor i vår kommun. Politiska 
beslut och kommunens ledning är andra faktorer som påverkar. 

Eftersom den största delen av kommunens totala kostnad är personalkostnader är en viktig 
faktor vilken hälsa vår personal har. Såväl arbetsmiljö som organisationsstruktur/kultur är 
påverkande faktorer. 

Uddevalla kommuns totala kostnad för äldreomsorgen uppgick 2014 till ca 764 miljoner 
kronor. Kostnadsfördelningen mellan ordinärt boende och särskilt boende framgår av 
diagrammet nedan. 
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Enligt rapporten Kostnad per brukare utfall2013, utgiven av Ensalutian AB har det sedan 
2009 skett en förskjutning från vård- och omsorgsboende till ordinärt boende i Uddevalla. 
Uddevalla har enligt rapporten varit bland de kommuner som haft en hög konsumtion både av 
vård- och omsorgsboende och hemtjänsttimmar jämfört med andra kommuner. Mellan 2012 
och 2013 skedde en minskning av konsumtionen för Uddevalla när det gäller vård- och 
omsorgsboende och den totala volymen för boenden minskade under denna period. 

Jämför man kostnaden för hemtjänst och vård- och omsorgsboende ligger kostnaden per 
hemtjänsttimme under det nationella snittet medan dygnskostnaden på vård- och 
omsorgsboenden ligger över nationellt snitt (Kostnad per brukare, utfall 2013, Ensalutian 
AB). I tabellen nedan framgår helårskostnaden för en plats i ett vård- och omsorgsboende 
samt kostnaden/hemtjänsttimme 2012 och 2013. 

Dygnskostnad äldreboende/demensboende l Timkostnad hemtjänst _ ~
012 

717 

65 

Källa: Kostnad per brukare, Enso/uti on 20 J 3 

Enligt tabellen nedan har antalet utbetalda timmar hemtjänst i snitt/månad till personer 65 år 
och äldre ökat under perioden 2009-2012 för att sedan minska något under 2013. Under 2014 
har det åter igen skett en ökning av antalet timmar. Under perioden 2009-2014 har antalet 
hemtjänsttimmar inklusive ledsagning SoL, närstående samt extra tid ökat med drygt 13000 
timmar per månad. 
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närståendestöd samt extra tid. Externa utförare ingår. Larm, matdistribution och nattinsatser ingår inte. 
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Antalet brukare i snitt/månad har också ökat under perioden 2009-2014, från att vara 856 
personer i snitt i månaden till 989, en ökning på ca 130 personer. 
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Kommentar: Antal vårdtagare i snitt/månad. Externa utförare ingår. Larm, matdistribution och natt ingår inte. 

Ökningen av snittet timmar per månad och vårdtagare enligt tabellen nedan visar på en trend 
som följer ökningen/minskningen av antalet utbetalda timmar enligt tabellen på sidan 13. 

2009-2010 har snittet timmar per månad och vårdtagare ökat för att sedan vända neråt något 
2011. Under 2014 sker en ökning igen. Under perioden 2009-2014 har snittet timmar per 
månad och vårdtagare ökat med ca 9 timmar. 

Snitt timmar per månad och vårdtagare 2009-2014 
45 T---------------------------------------~---40,6 
40 +---------~'-'------..:i>~0-----'3:;_;:8;.,_8:;._ __ ~7'---

35 +--.,.,,-,....----; 

30 

25 

20 

15 

lO 

5 f---

1----1 

[ 
o +-~~_,-------.----~--~--_,----~-.----L-, 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Timmar/vårdtagare 

Kommentar: utbetalda timmar hemtjänst delat på antalet vårdtagare enligt tabellen ovan samt sid 13. 
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Fördelningen av antalet boendeplatser på vård- och omsorgsboende har under de senaste åren 
förändrats i Uddevalla. En omstrukturering har resulterat i att antalet platser minskat. Som 
framgår av diagrammet nedan har totala antalet platser minskat från 747 till 635, en 
minskning på 112 platser. 2014 var 227 av boendeplatserna för personer med en 
demenssjukdom, 39 var korttidsplatser. Resterande platser var somatikplatser. 

Antal p~tser vård- och omsorgsboende 20 l 0-2014 
j 2012 T 2010 2011 2013 2014 

Vård- och omsorgsboende r03 j 704 r4 
596 

Korttidsplatser 44 1 35 32 39 

Totalt antal boendeplatser J 747 L 9 608 635 

Brytpunkten kallas den punkt där det är lika stor kostnad att ha en plats på ett vård- och 
omsorgsboende som det är att ha ett visst antal hemtjänsttimmar/månad. För Uddevalla låg 
brytpunkten för 2013 på 34 timmar hemtjänst/delegerad hemsjukvård per vecka (Kostnad per 
brukare 2013, Ensalutian AB). 

En helårsplats på ett vård- och omsorgsboende kostade i genomsnitt 689 485 kr (2013). 34 
timmar hemtjänst/vecka under ett helår kostar motsvarande 684 216. I förhållande till andra 
kommuner ligger brytpunkten förhållandevis högt i Uddevalla. Detta beror på att kostnaden 
per timme hemtjänst var relativt låg och en plats på ett vård- och omsorgsboende låg relativt 
högt (Kostnad per brukare 2013, Ensalutian AB). 

I snitt under 2013 hade 44 personer per månad i Uddevalla över 33 timmar/vecka1 med 
hemtjänst. Motsvarande siffra för 2014 var 78 personer, en ökning på 34 personer. 

Österänr?ens vård- och omsorr?sboende. foto: Maria Bratt 

1 33 timmar/vecka gäller för år 2012 och används för att följa utvecklingen 2012-2013. 

15 



5. "Utbliclt Uddevalla" 
Den demografiska utvecklingen nationellt liksom i Uddevalla visar att vi blir fler och fler 
invånare i Sverige. Medellivslängden ökar och i slutet av 2040 kommer personer över 80-w år 
att vara över en miljon. Ju äldre vi blir, desto fler av oss kommer att leva i ensamhushålL 
Drygt 63 % av personer som är över 80 år idag lever ensamma. (SCB). 

Under de närmaste åren kommer personer 80-w år att öka med närmare 600 personer i 
Uddevalla. I gruppen 65-79 år är motsvarande siffra närmare 1200 personer. Socialtjänstens 
ambition att arbeta fårebyggande och fårdröjande ger fårhoppningsvis effekter som gör att 
behovet av vård- och omsorg minskar och/eller fårskjuts men den stora ökningen av antalet 
personer 65 år och äldre kommer att innebära en utmaning får äldreomsorgen i Uddevalla. 

Vård- och omsorgsboende 
När det gäller vård- och omsorgsboende har det skett en omstrukturering av kommunens 
boendeplatser sedan 2009. Antalet platser har minskat genom nedläggning av ett boende och 
ett boende har ändrat inriktning från vård- och omsorgsboende till trygghetsboende. Från 
2009 till 2014 har en minskning med drygt l 00 boendeplatser skett. 

2010 var andelen personer 65 år och äldre som bodde i särskilda boendeformer 7,2% av 
befolkningen i Uddevalla. Andelen har successivt minskat får att 2014 vara ca 5,7 %. Vid en 
beräkning utifrån befolkningstillväxten i åldersgruppen 65 år och äldre med antagandet 5,7% 
innebär det ett ökat behov av antalet platser i särskilda boendeformer med ca ett hundratal 
platser fram till år 2023, se tabell nedan. 
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Under 2014 har i snitt 20 personer stått i kö till en plats på ett vård- och omsorgsboende. 14 
av dessa personer har väntat på en demensplats, resterande sex på en somatikplats. 
Medelboendetiden på vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom var 2014 
36,2 månader. På somatikdelen var motsvarande tid 32,3 månader på äldreboende och 48,5 
månader på serviceboende. För äldreboende och serviceboende sammanslaget låg 
medelboendetiden på 35,9 månader. Medelboendetiden på kommunens vård- och 
omsorgsboende utgör en viktig grund vid beräkning och fördelning av typ av boenden 
framöver. 

Under 2014 har i snitt 78 personer legat över brytpunkten i Uddevalla, dvs. då man passerat 
gränsen för när det är lika stor kostnad med hemtjänst som en helårsplats på ett vård- och 
omsorgsboende. Ett rimligt antagande kan vara att i denna grupp av 78 personer ingår några 
av de 20 personer som under året stått i kö till en boendeplats. Ett flertal av dessa personer har 
en anhörig som ger en omfattande vård- och omsorg och det utgör ett tungt ansvar. I de lägen 
den anhörige inte orkar eller kan ta hand om sin närstående kan det bli mycket akut behov av 
en boendeplats. Synen på att bo hemma har ändrats, bland de personer som bor hemma med 
omfattande insatser från hemtjänsten finns förmodligen personer som inte önskar en plats på 
ett vård- och omsorgsboende. 

Hemtjänst 
För hemtjänst och hemsjukvård har minskningen av antalet boendeplatser märkts av på ett 
markant sätt. Antalet timmar har sedan 2009 ökat och personer med mer omfattande 
hjälpbehov både vad gäller service, omsorg och hälso- sjukvård bor i ordinärt boende. I takt 
med förändringarna i kommunens boendestruktur har även vårdtiderna på sjukhusen kortats 
ner vilket även det har gett effekter för hemtjänst och hemsjukvård. Mycket av eftervården 
bedrivs idag i hemmet. 

20 l O var andelen personer 65 år och äldre och som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende i 
Uddevalla kommun 8,34% av befolkningen, 2014 var motsvarande siffra 8,85 %. Vid en 
beräkning utifrån befolkningstillväxten och antagandet 8,85 % innebär det att antalet personer 
med hemtjänst kommer att öka med ca 160 personer fram till år 2023. 
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Dagverksam het 
Socialtjänsten har två dagverksamheter får personer med demenssjukdom med behov av 
regelbundna aktiviteter och stimulans i vardagen. Totalt finns det plats får 32-40 personer 
beroende på hur många dagar i veckan man är där. Denna verksamhet är biståndsbedömd och 
eftersom allt fler personer med demenssjukdom bor kvar hemma och insatsen behövs tidigt 
ökar behoven av denna dagverksamhet kraftigt. 

På alla vård- och omsorgsboende, utom de som riktar sig mot personer med demenssjukdom, 
finns dagverksamheter som är öppna för aktiviteter och socialt umgänge både för de som bor 
på boendet och de som bor i närområdet. 

Behovet av mötesplatser för äldre är stort får att kunna förebygga framtida vårdbehov och 
bryta den sociala isolering som många ensamstående äldre upplever idag. Under 2015 
planeras ett nytt mötes- och aktivitetscentrum att öppnas, "Mötesplats Ryttaren" . 

För att kunna ge meningsfulla aktiviteter 
måste både baspersonal och 
dagverksamhetspersonal ha tillräckligt med 
tid och kompetens. De senaste åren har 
resurserna på dagverksamheterna minskat 
i takt med bristande ekonomi vilket i sig 
minskar möjligheterna att ge personer på 
äldreboende ett meningsfullt och värdigt liv. 

Allt fler personer med demenssjukdom bor 
kvar i sitt ordinarie hem med hjälp av 
anhörigvårdare. De sista åren har personer sökt 
dagverksamhet då de kommit längre i sin 
demenssjukdom. Dessa personer har ett större 
hjälpbehov, är trötta och förvirrade och behöver vara i 
en annan miljö som är mer anpassad 
till deras behov, de behöver dagvård. De kan då bo 
kvar hemma längre och fårhoppningsvis uppnå en 
känsla av meningsfullhet och tillfredställelse med 
dagen. Ett annat syfte med att öppna dagvård får 
personer med svår demens är att av lasta 
anhörigvårdare. 

Skeppsviken, foto: Maria Bra fl 

Enligt Socialstyrelsens bedömning leder dagvård till att på sikt minska kostnaderna får 
hemtjänst. En beräkning som gjorts är att kostnaden får en dag i dagverksamhet motsvarar 
kostnaden för 1-2 timmar hemtjänst. För anhörigas del förväntas stödet ha en positiv effekt på 
deras hälsa. Kostnader får korttidsvård minskar och vård- och omsorgsboende skjuts på 
framtiden 

Äldreom sorgens fram tida m ålgrupper 
Den framtida äldreomsorgen fårväntas innebära en växande målgrupp och ökad komplexitet 
kring de äldres vård- och omsorgsbehov. Målgruppen i sig kommer att innehålla många olika 
grupper. 
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Antalet personer med demenssjukdom kommer att öka och för kommunernas äldreomsorg 
kommer denna grupp att utgöra en stor del. Idag är kommunerna den största aktören när det 
gäller vård- och omsorg om personer med demenssjukdom. 

Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och det är ett område som länge varit 
eftersatt trots att behoven är stora och förekomsten av depressionssjukdom relativt 
vanlig. Risken att insjukna i somatiska sjukdomar ökar om man har en psykisk 
sjukdom. Psykiska sjukdomar som depression, ångesttillstånd, missbruk och 
psykotiska sjukdomar är vanligare hos äldre, men har fått mindre uppmärksamhet 
än demenssjukdomarna. 

Andelen personer av utomnordisk härkomst kommer att öka och i denna grupp 
finns personer som har tidigare trauma med sig. Vissa av dem har inga nätverk 
runt sig och en ytterligare komplikation är att vissa personer tappar sitt språk. 

Inom äldreomsorgen i Uddevalla har antalet personer med frontallobsskador med 
beteendemässiga och psykiska symtom ökat och detta ställer krav på personal med 
specialkompetens. Det finns en begränsning i att ha personer med 
beteendemässiga symtom boende tillsammans med andra personer som har behov 
som ser annorlunda ut. 

Alkoholmissbruk bland äldre är ett växande problem och andelen som vårdas med 
en diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion har ökat kraftigt de 
senaste 10-15 åren. (Källa Socialstyrelsen). 

Fåglar i Skeppsviken, foto: Maria Bratt 
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6. Utvecklingsområden 

Värdegrundsarbete 
Med värdegrund menas de etiska värden och normer som ska vara grunden för 
verksamheter inom äldreomsorgen. Verksamheten ska inriktas på den äldre 
personens behov av värdigt liv och välbefinnande när hon eller han får 
omsorgsinsatser. Varje anställd ska i sitt dagliga arbete arbeta utefter den 
nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen och Uddevalla kommuns värdegrund. 
Värdegrunden beskriver hur vi beter oss i mötet med våra kollegor, kunder, 
kommuninnevånare och brukare och också inställningen till vårt uppdrag. 

Bohusläns museum, foto: Maria Bratt 

strategier att fokusera på: 

• Att värdegrundens förhållnings- och synsätt finns förankrat och ständigt fortgår 

• Värdegrundsarbete sker genom regelbunden reflektion i arbetet 

• Varje anställd ska känna till verksamhetens servicedeklaration och dess 
värdighetsgarantier 

• Individanpassning och delaktighet for varje brukare 

• Dialog och fokusgrupper med brukare i uppföljande syfte 
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Förebyggande och fördröjande arbete 
Ett långt liv ska innehålla så många friska år som möjligt och att satsa på hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete är värdefullt ur flera aspekter. Dels påverkar det livskvaliteten 
positivt för den enskilde, dels ger det ekonomiska fördelar ur ett samhällsperspektiv. 

Allt fler äldre bor kvar hemma och många är ensamboende. Därigenom 
är aktiviteter och social gemenskap än mer viktigt. Mötesplatser som är 
lättillgängliga ökar möjligheten för den enskilde att inte hamna i 
ensamhet och social isolering och därmed kan kanske fysisk och 
psykisk ohälsa undvikas eller fördröjas. 

"Det händer mycket--; 
här och gör det inte 

r 

Ett bra preventions- och säkerhetsfrämjande arbete där man 
riskbedömer och erbjuder individuella åtgärder ger stora vinster, t.ex. 
genom att förebygga fall och fallskador, tryckskador, undernäring mm. 
Med en tidig och kvalitetsmässigt bra insats av rehabilitering från 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter kan ökade vård- och 
omvårdnadsbehov förebyggas eller fördröjas. 

Ett exempel på förebyggande och fördröjande arbete är att man i 
Uddevalla har ett ombud för äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning som vänder sig till personer inom målgruppen och 
som önskar :fa råd och vägledning inom den kommunala 
organisationen. 

Anhörigvårdare är en viktig resurs i vård- och omsorgsarbetet 
och behöver erbjudas flexibelt och individuellt utformat stöd 
och avlastning som ska syfta till att fysiskt, psykiskt och socialt 
underlätta deras situation. 

strategier att fokusera på: 

de så kan vi sitta i 
matsalen och prata 
eller sätta på en film 
och se på 
tillsammans. Att se 
på film tillsammans 
är att känna 
samhörighet. Så 
känner jag''. (Citat 
från en boende på ett 
av kommunens vård
och omsorgsboende). 

• Främja mötesplatser som är aktiverande och stödjande med möjlighet tillfriskvård 
och meningsfulla aktiviteter 

• Skapa mötesplatser kring vård- och omsorgsboende och trygghetsboenden 

• Implementera ett forebyggande arbetssätt genom evidensbaserade kvalitetssystem. 
salutogent arbetssätt ska priigla verksamheten 

• Starta dagvård for personer med demenssjukdom i syfte att avlasta anhörigvårdare 

• Samarbeta med foreningsliv och andra samarbetspartners 

• Förstärka rehabiliteringen i syfte attförebygga ochfordröj a ökade vård- och 
omsorg!b_ehov 
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Vård- och omsorg ska erbjudas på lika villkor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
etnisk/religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Som medborgare ska du ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter i ditt vardagliga möte med kommunen, samt att olika 
verksamheters resurser fårdelas på ett likvärdigt sätt mellan könen. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fårdelas och 
normer skapas och där måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. 
Jämställdhetsperspektivet ska synliggöras i alla verksamhetsområden och i alla led av 
beslutsfattande, planering och utfårande av aktiviteter. Jämställdhetsintegrering innebär en 
politisk strategi får att in fårliva ett jämställdhetsperspektiv inom alla verksamhetsområden 
och på alla samhällsnivåer där ett genusperspektiv ska finnas med som en naturlig del i allt 
arbete. 

I Uddevalla kommuns Mångfalds- och jämställdhetsplan beskrivs hur samtliga nämnder 
successivt ska jämställdhetsintegrera budget, verksamhetsplaner och årsredovisning. 
Jämställdhetsperspektivet ska integreras i det dagliga arbetet i kommunens verksamheter, vid 
planering, genomfårande, uppföljning och utveckling. 

Nypon, fo to: Maria Bratt 

strategier att fokusera på: 

• Utveckla organiserings- och samverkansmodeller med övriga förvaltningar för att 
hantera de demografiska utmaningar/möjligheter som en ökad invandring till 
kommunen medför 

• Mer personal med utomnordisk härkomst som speglar samhället vi lever i 

• Jämnare könsfördelning inom vård- och omsorg 
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S;;.:an1ve r kan 
Äldre har ofta komplexa och sammansatta behov av vård, omsorg och 
rehabilitering. För att underlätta är samverkan mellan olika huvudmän, 
förvaltningar och verksamheter avgörande. För att uppnå detta behövs en 
organisation där roller och ansvarsfördelningen mellan de olika grupperna är 
tydliga. Samverkan är viktig på övergripande nivå, i planering av vård- och 
omsorg samt i utförandet får den enskilde äldre. I takt med ett ökat flöde mellan 
kommunal vård, slutenvård och primärvård krävs en allt högre grad av samverkan. 

Frivilligt socialt arbete har under senare år uppmärksammats och olika 
samarbetsformer har utvecklats mellan kommuner och frivilligorganisationer. 
Frivilligorganisationer bedriver ofta arbete riktat mot äldre, såsom besöks- och 
väntjänster, men det är också många äldre som själva arbetar i organisationerna. 

Foto: Maria Bratt 

l 
Strategier att fO}{USera på: 

• Tvärprofessionellt arbete utifrån brukaren/patientens behov, 
teamsamverkan mellan olika professoner (SJP), internt och externt 

• Regelbundna samverkansmöte mellan primärvård och kommunens hälso
och sjukvård 

• Avsätta resurser till att samordna samarbetet med föreningsliv och andra 
samarbetspartners 
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Personal 
En stor utmaning för arbetsgivare är att utveckla strategier för att rekrytera och 
behålla välutbildad personal. Det handlar om att erbjuda en god arbetsmiljö, 
trygga anställningsvillkor, bra löner, introduktion, handledning och kontinuerlig 
kompetensutveckling mm. Med en kombination av ökad andel äldre och 
pensionsavgångar kommer frågor kring personalförsörjning att behöva stå i fokus 
för vård- och omsorgsverksamheten. 

Tillsvidareanställd personal, antal årsarbetare 2014-12-01 

Kvinnor 

Män 

Totalt 

j Undersköterskor 

1
640 

44 

684 

:~;dbiträde 1
1 

::uksköte"k"' f 7siote<apeute< J' :~:tsterapeuter j 
22 5 3,5 o 
232 r 85 f6.B 10.75 -

Åldersstruktur, pensionsavgångar, tillsvidareanställd personal, 2014-12-01 

[ Alder 

55-59 

60-64 

65-67 

U nde<sköte<Sko< f V å<db;träde I Sjuksköte"ko' 

j 112 !8 __ 17 

69 27 15 

p [s 2 

Fysioterapeuter Arbetsterapeuter 1 

o 

strategier att fokusera på: 

• Att all tillsvidareanställd personal inom vård- och omsorg ska ha som 
lägst vård- och omsorgsutbildning eller liknande (66% 2014-12-01) 

• Fortsatt satsning på valideringsutbildning 

• Frisknärvaron hos tillsvidareanställd personal inom vård- och omsorg 
ska öka 

• Metoder för mätning/värdering av vårdtyngd 

• Öka attraktionskraft som arbetsgivare genom att tillvarata och utveckla 
medarbetare i verksamheten och höja yrkesstatusen Ett fortsatt arbete 
med ökad sysselsättningsgrad 

• Ökat behov av stödpedagoger i verksamheterna samt annan personal med 
specialistkompetens 

• Ta .fram en gemensam kompetensforsörjningsplanför alla yrkeskategorier 
inom vård- och omsorg 
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Bostäder och boende 
Allt fler äldre vill bo kvar så länge som möjligt i den egna bostaden och att bo bra är viktigt. 
Många äldre bor i bostäder som inte är anpassade efter deras behov eftersom det inte finns 
möjligheter att bygga nya bostäder i den omfattningen som det finns behov av. 

I takt med att befolkningen blir äldre ställs 
ökade krav på både bostäder, 
bostadsområdenas tillgänglighet och 
bostadsanpassning. Andra faktorer som har 
stor betydelse för möjligheten att kunna bo 
kvar i den egna bostaden är 
kommunikationer, tillgång till vård- och 
omsorg, service och social gemenskap. 

Med fortsatt utveckling av åldersstrukturen 
med en ökande andel äldre i Uddevalla finns 
ett behov av en boendestruktur som tillgodoser Badhusparken, foto: Maria Bratt 

både akuta och långsiktiga platser inom 
äldreomsorgen. Det behövs en kombination av boende som tillgodoser behov inom såväl 
vård- och omsorgsboende som trygghetsboende och medboende. Äldre makar eller sambopar 
som delat ett långt liv tillsammans och sammanbott ska ges möjlighet att fortsätta bo 
tillsammans även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt. 

Andra krav på vård- och omsorgsboenden kommer att finnas under kommande år. En växande 
målgrupp med ökad komplexitet kring vård- och omsorgsbehov gör att behovet av antal vård
och omsorgsplatser samt trygghetsboende kommer att öka. Redan idag ses en brist på 
boendeplatser på vård- och omsorgsboende lämpade för personer med psykiatriska diagnoser 
och därmed följande vårdbehov. 

strategier att fokusera på: 

• Ta fram prognoser for framtida planering av boende n, inriktning på boenden samt 
fördelning av olika boendeformer 

• Verka för att fler trygghetsboende tillskapas i kommunen 

• Omstrukturering av vissa befintliga vård- och omsorgsboende utifrån kommande 
behov 
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Stöd i hemmet 
För de flesta människor är den egna bostaden den invanda och trygga miljön. Den är 
dessutom förknippad med alla minnen och utformad efter egen smak och stil. Här finns den 
egna identiteten och levnadshistorien. För att kunna bo kvar hemma kan man i Uddevalla 
kommun erbjudas olika möjligheter som gör det möjligt att bo kvar hemma. 

Utgångspunkten för hemtjänsten är att ta tillvara på den enskildes egna resurser, förstärka 
dessa och stödja personer för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kommer 
innebära att arbetssättet mer måste inriktas på att vara förebyggande och rehabiliterande, 
hemtjänsten ska inte ta över uppgifter som den enskilde kan klara själv. För att möta 
framtidens behov av hemvård behöver även insatsernas utförande vara individualiserade och 
anpassade till den enskildes speciella behov och förutsättningar. 

För att öka tryggheten och möjligheterna att bo kvar hemma finns verksamheten Trygg 
hemgång. Tanken är att flertalet vårdplaneringar efter sjukhusvistelse görs i hemmet med 
olika kompetenser närvarande. Det är även lättare att rehabiliteras i sin invanda miljö hemma, 
då man tränar efter de förutsättningar som finns där. Genom att vårdplanera i hemmet istället 
för på sjukhuset utgår man från patientens faktiska, och inte förmodade situation och det leder 
till biståndsbeslut som överensstämmer med den enskildes 
behov. 

Anhörigvårdare är ofta en förutsättning för en väl 
fungerande vård och omsorg. Anhörigstöd är till för 
personer som vårdar eller stödjer närstående som är 
långvarigt sjuk, äldre eller har ett funktionshinder. 
Stödet till anhöriga bör ha ett hälsofrämjande perspektiv 
och ge stöd i att hitta strategier för att klara det vardagliga 
livet. Anhöriga ska känna trygghet och respekt och bli 
uppmärksammade även för sina egna behov. I 
anhöriggruppen finns en stor mångfald med väldigt olika 
livssituationer och socialtjänstens stöd behöver utvecklas 
och bli mer individanpassat 

Foto: Maria Bratt 

l strategier att fokusera på: 
' 

• Upplevd trygghet i hemmet 

• Trygg teknik, t. ex. kommunikation via ljud och bild, jjärrtillsyn 

• Tillgång tillflexibla lösningar i verksamheten, t.ex. korttidsplatser, akutplatser 

• Flexibel planering och bemanning 
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Biståndshandläggarna är kommunens myndighetsutövare. Den äldres behov 
utreds, bedöms och tillgodoses enligt lagstiftning och rättspraxis. Behovet av 
insatser kan variera över tid. Många äldre möter kommunens biståndshandläggare 
i samband med planering får hemgång efter en avslutad sjukhusvistelse. 

Från 2015 gäller Socialstyrelsens föreskrift att insatser får 
personer som bor i vård- och omsorgsboende ska 
biståndsbedömas och följas upp. Syftet är att kvalitetssäkra att 
den enskilde tar individuellt utformade insatser i sitt vård- och 
omsorgsboende. Biståndsbesluten ska vägleda till bemanning 
utifrån den enskildes behov. 

Socialnämnden har beslutat att kommunen från 2015 ska 
använda arbetsmodellen "Äldres behov i centrum", (ÄBIC), 
med nationellt stöd från Socialstyrelsen. Arbetsmodellens 
mervärden är större rättssäkerhet får den enskilde, bättre 
behovsbeskrivning och bättre underlag får uppföljning av 
resultat, måluppfyllelse och kvalitet. Dessutom ger ÄBIC 
tydligare underlag får utfåramas planering av hur insatserna 
genomförs. 

Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende är lagfäst 
i Socialtjänstlagen och socialnämnden i Uddevalla lade 2014 
fast riktlinjer för tillämpningen av denna bestämmelse. 
Biståndshandläggaren har en viktig roll i utredning och beslut 
kring parboende/medboende och utformningen av kommunens 
vård- och omsorgsboenden har stor betydelse får möjligheten att 
praktiskt tillämpa reformen. 

strategier att fokusera på: 

Foto: Maria Bralf 

• Utveckla biståndshandläggningen till att omfatta beslut om hemtjänst och uppjoljning 
av genomförandeplaner i vård- och omsorgsboende 

• Medverka till processer mellan länssjukvården och socialtjänsten som främjar den 
enskildes delaktighet 

• Stärka den enskildes rättsäkerhet genom att arbetsmodellen ABIC används både i 
biståndsbedömning och genomförande av vård- och omsorgsinsatser för äldre 

• Aterkommande uppdatera socialnämndens vägledande bestämmelser för att 
tillförsäkra äldre invånare en skälig levnadsnivå i Uddevalla kommun 
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e-hälsa och e-tjänster 
Det sker en snabb utveckling inom välfärdsteknologin som kan bidra till ökad trygghet, 
säkerhet och delaktighet i samhället. Välfärdsteknologin kan stärka äldre personer till ett 
självständigare liv och bidra till bättre resursutnyttjande och kvalitet inom välfärdssektorn 
samt vara samhällsekonomiskt lönsamt. 

e-Hälsa syftar till att ge individen möjlighet 
till tillgänglig och säker information inom 
vård och omsorg. Det finns en nationell 
strategi för e-hälsa för att stödja, engagera 
och motivera medborgarna samt ge stöd till 
verksamheter och personal. 
Exempel på e-hälsa är Nationell 
patientöversikt (NPÖ), mobil dokumentation 
och säkra behörighetssystem. 

e-tjänster i socialtjänsten innebär 
elektroniskt förmedlade och interaktiva Skeppsviken, foto: Maria Bratt 

tjänster i olika former. E-tjänsterna kan röra 
ansökan, råd och stöd, kommunikation eller teknik i hemmet. Exempel på teknik i 
hemmet är digitala trygghetslarm, trygghetstillsyn på natten med kamera, 
bildkommunikation via TV eller lättanvända hjälpmedel för att stödja kvarboende. 

Som i så mycket annat behöver vi vara tidigt ute och inte först när behoven är 
stora. En utmaning är att fånga dem som är på väg att få ett vård- och 
omsorgsbehov samt deras anhöriga. Att anhöriga är med från början i processen är 
en nödvändighet. Även anhöriga som ger stöd och hjälp till en brukare har stor 
nytta av olika sorters hjälpmedel. 

.-------- -

strategier att fokusera på: 

• Tillhandahålla lättillgänglig teknik for personal 

• Ge iriformation om ny digital teknik till äldre och deras anhöriga 

• Fullfölja införande och användning av Nationell patientöversikt (NPO) 

• Infora e-tjänster till medborgarna t. ex. i form av jjärrtillsyn, 
SMS/chattkommunikation med brukare, bildkommunikation och digitalansökan via 
webben 

• Införa mobil tillgång till dokumentationssystem for all personal som arbetar i 
brukares hem 
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Hälso- och sjukvård 
I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga får hälso
och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i vård- och 
omsorgsboende och får sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterske-, 
arbetsterapeuts- och fysioterapeutsnivå. Ett gemensamt ansvar kräver en väl utvecklad 
samverkan mellan de olika parterna. Regionala avtal/överenskommelser förtydligar ansvaret 
får de båda huvudmännen t.ex. handlingsplanen "Det goda livet för sjuka äldre i Västra 
Götaland" samt avtalet om samordnad vård- och omsorgsplanering som utgör rutiner mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen när det gäller in- och utskrivning av patienter och 
överföring av information. För att möta framtidens behov när det gäller hälso- och 
sjukvårdsfrågor inom kommunen behöver olika samverkansformer arbetas fram, där 
utgångspunkten är ett tvärprofessionellt och gränsöverskidande arbetssätt. 

Flera faktorer påverkar Uddevalla kommuns 
hemsjukvård. Antalet slutenvårdsplatser har 
minskat och vårdtiderna på sjukhusen är 
kortare, mycket av eftervården bedrivs idag 
hemma i det egna boendet. Dessutom har 
antalet platser på vård- och omsorgsboenden i 
kommunen minskat. Fler och fler personer får 
vård i kommunens hemsjukvård och det är i 
ordinärt boende som ökningen har skett. 
Utvecklingen inom hemsjukvården går mot en 
mer sjukvårdsteknisk avancerad vård vilket 
innebär ett ständigt behov av 
kompetensutveckling och det krävs också mer Foto: Maria Bratt 

ekonomiska och personella resurser än tidigare. 

strategier att fokusera på: 

• Medicinteknisk utveckling 

• Bevaka kompetensen inom hälso- och sjukvård 

• Samverkan med primärvård och slutenvård 

• Aktivt delta i samverkan med regionens hälso- och sjukvård lokalt och centralt 
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7. Sammanfattning - strategier att fokusera på 
-

strategier att fokusera på inom respektive utvecldingsområde: -
Värdegrunds- • Att värdegrundens forhållnings- och synsätt finns förankrat och 
arbete ständigt fortgår 

• Värdegrundsarbete sker genom regelbunden reflektion i arbetet 

• Varje anställd ska känna till verksamhetens servicedeklaration och 
dess värdighetsgarantier 

• Individanpassning och delaktighet för varje brukare 

• f!ialog ochfoklfsgrul!Eer med._ brukare i uppfoljande syfte - -
Förebyggande • Främja mötesplatser som är aktiverande och stöcijande med 
och möjlighet tillfriskvård och meningsfulla aktiviteter 
fördröjande • Skapa mötesplatser kring vård- och omsorgsboende och 
arbete trygghetsboenden 

• Implementera ett forebyggande arbetssätt genom evidensbaserade 
kvalitetssystem. Salutogent arbetssätt ska prägla verksamheten 

• Starta dagvård för personer med demenssjukdom i syfte att avlasta 
anhörigvårdare 

• Samarbeta med föreningsliv och andra samarbetspartners 

• Förstärka rehabiliteringen i syfte attförebygga ochfördröja ökade 
vård- och omsor[{!behov 

-- -
Jämställdhet • Utveckla organiserings- och samverkansmodeller med övriga 
och mångfald förvaltningar for att hantera de demografiska 

utmaningar/möjligheter som en ökad invandring till kommunen 
medför 

• Mer personal med utomnordisk härkomst som speglar samhället vi 
lever i 

• Jämnare }önsfordelnin s inom vård- och omsorg 
Samverkan • Tvärprofessionellt arbete utifrån brukaren/patientens 

behov, teamsamverkan mellan olika professoner (SIP), 
internt och externt 

• Regelbundna samverkansmöte mellan primärvård och 
kommunens hälso- och sjukvård 

• Avsätta resurser till att samordna samarbetet medföreningsliv och 

- 1-
andra samarbetspartners -

Personal • Att all tillsvidareanställd personal inom vård- och 
omsorg ska ha som lägst vård- och omsorgsutbildning 
eller liknande 

• Fortsatt satsning på valideringsutbildning 

• Frisknärvaron hos tillsvidareanställd personal inom 
vård- och omsorg ska öka 

• Metoder for mätning/värdering av vårdtyngd 

• Öka attraktionskraft som arbetsgivare genom att 
tillvarata och utveckla medarbetare i verksamheten 
och höja yrkesstatusen Ett fortsatt arbete med ökad 
sysselsättningsgrad 

-
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l Forts. 
personal 

Bostäder/ 
boende 

Stöd i hemmet 

Bistånds
bedömning 

Ökat behov av stödpedagoger i verksamheterna samt 
annan personal med specialistkompetens 
Ta.fram en gemensam kompetensförsörjningsp/anför 
alla_y!:_k_eskqtegorier inom vård- och 9_msorg 

---·-

Ta fram prognoser for framtida planering av boenden, inriktning 
på boenden samt fördelning av olika boendeformer 
Verkafor attfler trygghetsboende tillskapas i kommunen 
Omstrukturering av vissa befintliga vård- och omsorgsboende 
utifrån kommande behov 

-----"'--

Upplevd trygghet i hemmet 
Trygg teknik, t. ex. kommunikation via ljud och bild, fjärrtillsyn 
Tillgång till flexibla lösningar i verksamheten, t. ex. korttids platser, 
akutplatser 
Flexibel planering och bemanning 

• Utveckla biståndshandläggningen till att omfatta beslut om 
hemtjänst och uppfoljning av genonifOrandeplaner i vård- och 
omsorgsboende 

• Medverka till processer mellan länssjukvården och socialtjänsten 
som frärtijar den enskildes delaktighet 

• Stärka den enskildes rättsäkerhet genom att arbetsmodellen ABIC 
används både i biståndsbedömning och genomförande av vård
och omsorgsinsatser for äldre 

• Aterkommande uppdatera socialnämndens vägledande 
bestämmelser for att tillforsäkra äldre invånare en skälig 
levnadsnivå i Uddevalla kommun 

---
e-hälsa och 
e-tjänster 

-
Hälso- och 
sjukvård 

• Tillhandahålla lättillgänglig teknikfor personal 
• Ge information om ny digital teknik till äldre och deras anhöriga 
• Fullfolja inforande och användning av Nationell patientöversikt 

(NPÖ) 
• Införa e-tjänster till medborgarna t.ex. i form av jjärrtillsyn, 

SMS/chattkommunikation med brukare, bildkommunikation och 
digitalansökan via webben 

• Infora mobil tillgång till dokumentationssystem for all personal 
som arbetar i brukares hem 

• Medicinteknisk utveckling 
• Bevaka kompetensen inom hälso- och sjukvård 
• Samverkan med primärvård och slutenvård 
• Aktivt delta i samverkan med regionens hälso- och sjukvård lokalt 

och centralt 
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8. Användbara begrepp 
Nedan definieras några av de begrepp som används inom äldreomsorgen. 

Anhörigvårdare 
Person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. 

Avlösning 
Avlösning utgör ett stöd får att underlätta får personer som vårdar en närstående som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Avlösning 
ges då den anhörige är i behov av att kunna uträtta ärenden eller delta i aktiviteter utanfår 
bostaden. 

Biståndshandläggare 
Tjänsteman inom kommunen som på uppdrag av kommunens socialtjänst/socialnämnd 
handlägger ärenden gällande olika former av bistånd (hjälpinsatser) som omfattas av det 
kommunala ansvaret. 

Dagverksamhet 
Dagverksamhet får äldre erbjuder en mötesplats får alla, som har behov av stimulering och 
aktivering i vardagen får att öka välbefinnandet. Aktiviteter skall kunna väljas utifrån intresse 
och förmåga. Dagverksamheten riktar sig till alla som bor i eget boende, serviceboende eller 
äldreboende. Det finns specialinriktad dagverksamhet får personer med demenssjukdom och 
får personer som vårdas av anhöriga i hemmet. 

HBTQ 
HBTQ är en fårkortning får homo- bi- och transpersoner samt queer. 

Hemsjukvård 
Kommunen ansvarar får hemsjukvård till personer i ordinärt boende, oavsett ålder, 
diagnos/diagnoser och funktionsnedsättning. Behovet ska vara varaktigt och det ska vara 
motiverat att vården ges i hemmet. Insatserna utförs av sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter eller omsorgspersonal som har delegation. 

Parkbänk på Strandpromenaden, foto: Maria Bratt 
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Hemtjänst 
I hemtjänst ingår en servicedel och en omvårdnadsdeL Service innebär praktisk hjälp i 
hemmet såsom till exempel städning, tvätt, inköp, promenader. I omvårdnadsdelen ingår hjälp 
med personlig omvårdnad, att äta, dricka mm. Ä ven trygghetslarm ingår. 

Jämställdhet 
Kvinnors och mäns, flickors och pojkars lika rätt tilllika livsvillkor. Jämställdhet syftar i 
första hand på relationen mellan kvinnor som grupp och män som grupp. När jämställdhet 
råder har kvinnor och män samma rättigheter och skyldigheter och samma makt över 
samhället och sitt eget liv. 

Korttidsplats 
Korttidsplats erbjuds bl.a. för att avlösa anhörig i ordinärt boende eller när personen inte har 
möjlighet att omedelbart återgå till hemmet efter en sjukhusvistelse. 

Ordinärt boende 
Det egna, privata boendet, till exempel boende i lägenhet, villa eller radhus. Det kan också 
vara ett seniorboende eller trygghetsboende som är anpassat för äldre. 

Trygghetsboende 
Trygghetsboende är en ordinär boendeform för personer som fyllt 70 år. Det är ett boende 
med närhet till service, aktiviteter och gemenskap som samordnas av en trygghetsvärd. I 
trygghetsboendet erbjuds ett tillgängligt boende och utemiljö och närhet till andra 
kommunikationer. 

Seniorbostäder 
Seniorbostäder är en ordinär boendeform, ett generationsboende för den som inte har något 
egentligt omsorgsbehov. 

Vård- och omsorgsboende 
Biståndsbedömd boendeform för äldre som inte klarar att bo i ordinärt boende. Tillgång till 
personal dygnet runt. 

Rosenhälls vård- och omsorgsboende, foto: Maria Bratt 
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~~ 
V.-1( Protokollsutdrag 

>(' Kommunfullmäktige 
~ ~ 

~ 
2019-12-11 

§ 324 Dnr KS 2019/00910 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 
om enkelt avhjälpta hinder 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden, det kommunala rådet för äldre 
och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 

Justerat 2019-12-16 
El ving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 
Sebastian Johansson 

Expedierat 20 19-12-17 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunala rådet fOr äldre 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

5. 



Enkelt avhjälpta hinder! 

Ett tillgängligt samhälle är viktigt för alla. Vår lagstiftning för detta bygger på FNs 
konvention om mänskliga rättigheter. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många 
som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Offentlig miljö ska kunna användas 
både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, 
rollatar eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av 
andra orienteringsförmågor ska kunna använda nyttja offentlig miljö & byggnader. 

Samhällsbyggnadsnämnden har en budget avsatt för "Enkelt avhjälpa hinder" men 
samverkan med ideburen sektor kan utvecklas. Kommunen har ett råd för personer med 
funktionsnedsättning där organisationerna har 1 Ost platser utifrån riktlinjer antaget här i 
kommunfullmäktige. l riktlinjerna står det att: 

Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera 
organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation och därmed inhämta synpunkter från organisationsrepresentanterna, så att 
dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationernas medlemmar bereds genom sina 
representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens 
utformning och föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna 
medborgargrupp. Länk till riktlinjerna: 
https://www .uddevalla.se/download/18. 7a2215159056b9edae52/1483368857392/Riktlinjer 
%20för%20kommunala%20rådet%20för%20äldre%20och%20kommunala%20rådet%20fö 
r%20personer%20med%20funktionsnedsättning.pdf Bii~A J. 

Tyvärr så fungerar inte denna ömsesidiga dialog gällande "Enkelt avhjälpta hinder" då 
samhällsbyggnad inte prioriterar åtgärder tillsammans med rådet. Ibland har nämnden 
anlitat en tillgänglighets konsult som tyvärr heller inte samverkat och då kan det bli fel. 
Rådet har ingen egen budget och även om man skall samverka så fungerar det inte, så 
här krävs en bättre styrning . Ett sätt kan vara att låta rådet få hantera en del utav 
budgeten för "Enkelt avhjälpa hinder". Ett annat sätt kan vara att 
samhällsbyggnadsnämnden skall samråda med råden kring prioriteringen utav "Enkelt 
avhjälpa hinder" före beslut. 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett arbetssätt tillsammans med 
råden gällande budgetposten "Enkelt avhjälpa hinder" enligt motionens intentioner. 

Stefan Skoglund (S) 
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp 
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RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA RÅDET FÖR ÄLDRE OCH 
KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄ TTNING 

Antagna av kommunfullmäktige 11 mars 2015, §54, att gälla från 2015-04-15, 
med ändring den 14 december 2016 § 290, att gälla från 2017-01-01. 

l. Ändamål, arbetsuppgifter m.m. 
Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning är avsett att vara ett 
organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationerna för äldre och 
personer med funktionsnedsättning å ena sidan och kommunen och dess nämnder eller 
styrelser å andra sidan. 

Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera 
organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation och därmed inhämta synpunkter från organisationsrepresentanterna, så att 
dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationernas medlemmar bereds genom sina 
representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens 
utformning och föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna 
medborgargrupp. 

Båda råden är organisatoriskt knutna till kommunfullmäktiges demokratiberedning. 
Respektive råds presidium planerar och leder verksamheten. Råden ska beakta 
kommungemensamma frågor i de verksamheter som berör äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Det åligger ledamöterna i respektive råd att aktualisera viktiga frågor som berör 
målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. Vid behov kan 
representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information eller diskussion i 
särskild fråga. 

Presidierna i råden utgörs av ordförande samt vice ordförande. Råden ansvarar för att 
representanterna från organisationerna får adekvat utbildning för sitt uppdrag vid varje 
mandatperiods början. 

2. Syfte 
Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 
samt nämndråden är twSett avsedda att vara referensorgan för samråd och ömsesidig 
information mellan organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning 
och kommunen. Råden kan även utgöra remissorgan vid frågor som berör äldre och 
personer med funktionsnedsättning. 

3. Sammansättning av Kommunala rådet för äldre och Kommunala rådet 
för personer med funktionsnedsättning samt nämndråd 
Råden består av representanter från organisationer för äldre och personer med 
funktionsnedsättning i Uddevalla kommun samt förtroendevalda ledamöter utsedda 
av kommunen. 

Med organisation för äldre eller personer med funktionsnedsättning menas organisation 
som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje äldre och person med 
funktionsnedsättning som så önskar, kan bli medlem. 

Ordförande och ledamöter till råden utses för en tid av fyra år fr.o.m. den l januari året 
efter det att val till kommunfullmäktige hållits. Samtliga representanter är ordinarie 
ledamöter. 
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Organisationerna utser lO ledamöter till respektive råd, vid mandatperiodens början. 
Val av ledamot ska meddelas till rådets sekreterare via protokollsutdrag eller likvärdig 
skrivelse. Detta gäller även vid byte av ledamot under pågående mandatperiod. En av 
organisationernas ledamöter utses till vice ordfårande i respektive råd. 

Representationen från kommunen utgörs av två förtroendevalda ledamöter från 
respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en från oppositionen. Samma 
ledamöter representerar sin nämnd i båda råden. Ordförande i båda råden är den 
ledamot som socialnämnden utser från majoriteten. 

Kommunala rådet för äldre 
Pensionärsorganisationer 10 ledamöter, varav l vice ordförande 

Barn och utbildningsnämnden 2ledamöter 

Kultur och fritidsnämnden 2ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnden 2ledamöter 

Socialnämnden 2 ledamöter, varv l ordfårande 

K ommuna a ra e or personer me d f kf d ••tt . u n 1onsne sa n mg 
Handikapporganisationer l O ledamöter, varav l vice ordfårande 

Barn och utbildningsnämnden 2ledamöter 

Kultur och fritidsnämnden 2ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnden 2ledamöter 

Socialnämnden 2 ledamöter, varv l ordförande 

Två gånger per år kallas kommunstyrelsens presidium in till rådens gemensamma 
sammanträde för dialog i kommunövergripande frågor. 

4. Arbetsformer 

Råden sammanträder minst sex gånger per år, varav två tillfållen är gemensamma 
sammanträden med båda råden. Råden kan därutöver sammankallas efter 
överenskommelse i respektive presidium. 

Kallelse och föredragningslista till sammanträde med råden utfårdas av ordföranden i 
samråd med vice ordförande i respektive råd. Kallelse med föredragningslista skall vara 
rådens ledamöter tillhanda minst 7 dagar före sammanträdet. Justerat protokoll bör vara 
utsänt inom tre veckor efter sammanträdet. Kommunstyrelsen administrerar råden och 
ställer sekreterare till förfogande . Beredande tjänstemän deltar vid behov i råden som 
föredragshållare för att samla in målgruppemas synpunkter. 

Råden är referensorgan och med hänsyn till rådens ställning och sammansättning kan det 
inte förväntas att råden alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som 
framkommer skall föras vidare till den nämnd som har att svara fOr respektive område 
eller verksamhet. 

5. Ekonomi och ersättning 

Som referensorgan förfogar råden inte över någon egen budget. 
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Samtliga ledamöter, både de som utses av kommunen och de som representerar personer 
med funktionshinder respektive äldre, är berättigade till ersättning och arvode enligt 
kommunens riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Kostnader för arvoden 
och ersättningar finansieras ur kommunfullmäktiges budget. 



Handläggare 
Administratör Anna-Lena Lundin 
Telefon 
anna-lena.lundin@uddevalla. se 

Tjänsteskrivelse 

2020-01-20 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2020 

Punkter att ta upp på mötet 2020-02-06 

l. Har Coop börjat fakturera med månadsfakturor? 
2. Kan man betala med autogiro till COOP? 
3. Information om badhuset 
4. Adekvat utbildning för representanterna i KRÄ. Enligt riktlinjerna 

"ansvarar råden for att representanterna från organisationerna får 
adekvat utbildning for sitt uppdrag vid varje mandatperiods början" 

5. skrivelsen från pensionärsföreningarna angående ett ökat stöd till 
pensionärsföreningarna. Hur har den behandlats? 

6. Med hänsyn till riktlinjer for kommunala rådet for äldre, antagna av 
KF 2015-03-11, att gälla från 2015-04-15, vill vi att presidiernötena 
ska återupptas. 

7. Avser man att göra en utvärdering av den utökade flextrafiken? 
8. När och var kommer den planerade äldremässan att äga rum i höst? 

0. 1(1) 

Dnr KS 2020/00077 



Framtida äldreboende 

Äldre och äldre-äldre 

Antalet äldre blir fler samtidigt som äldre blir äldre. Vilket har största betydelsen för boendet, 
eftersom fler människor kommer att behöva bättre anpassade bostäder. 
Idag bor många äldre kvar i sin lägenhet, sitt hus alldeles för länge i stället för att se sig om 
efter ett mer lämpligt boende att åldras i. Lite mindre, men framförallt anpassat utifrån behov 
som kommer att komma. 
Boendet ska redan från början vara utformat så att människor ska kunna åldras och leva länge 
där utan att behöva flytta. Ä ven utformat utifrån de funktionsnedsättningar åldrande medför 
såsom minskad rörlighet, syn och hörselnedsättningar m.m. 
Ensamhet är ett av de största hoten mot hälsan. Många äldre ensamma drabbas till exempel av 
depression och brist på sociala kontakter kan leda till att de mens utvecklas snabbare. Risk för 
att få demens är tre gånger högre om man har ett dåligt socialt nätverk, bor ensam och inte har 
några barn. Bo ensam kan också betyda att man tidigare kommer att behöva hjälp utifrån 
vardagens behov. 

strukturomvandling 

Personalbristen inom vård och omsorg kommer att öka åren framöver om inget görs på 
riksnivå. Det behövs minst l O 000 undersköterskor per år i Sverige men det utbildas bara 
8000, dessutom vill enligt vissa undersökningar 25% av vårdpersonalen byta yrke. 
Ett av de stora målen för framtiden kommer att vara en strukturomvandling för att skapa ett 
differentierat utbud av boende för att kunna verkställa den enskildes behov på rätt 
omsorgsnivå. Görs inte den här strukturomvandlingen får vi svårt att möta det behov som 
kommer att komma men framförallt kommer vi inte ha tillräckligt med personal. 
Genom att bygga anpassade bostäder minskar belastningen på den skattefinansierade vården 
och omsorgen som därmed kan koncentreras där den behövs allra mest. 

Olika boendeformer som bör utvecklas 

• Seniorboende i attraktiva lägen med både större och mindre lägenheter 
• Trygghetsboende för den äldre som söker ett tryggt boende med aktiviteter och 
service. För ökad social gemenskap och minskad oro. 

Upplåtelseformen för dessa boendeformer kan vara såväl hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ 
hyresrätt. 

• Vård och omsorgsboende för den som har ett större vårdbehov 

Dessa boenden bör samlokaliseras samt även hemtjänst förläggs i lokaler i anslutning till 
boendena och om möjligt arbeta utifrån att tillskapa Äldrecentrum 

Framförallt är det Seniorboende och Trygghetsboende som bör utvecklas i Uddevalla. 

F ör att få igång en strukturomvandling av boenden är det viktigt att alla har samma mål och 
inriktning. 

1. 



I Kommunens översikts- och detaljplan bör noga vägas in behov av olika differentierade 
boende för äldre vid utveckling av nya områden. 

Flyttkedjor-hur får vi igång processen? 

För att skapa boende som gör att människor i tid väljer att flytta från sitt boende måste 
bostadsalternativet vara attraktiva och ligga i attraktiva lägen vid vatten, parker eller inne i 
centrum nära till handel, service, vackra utemiljöer, allmänna kommunikationer, kultur, 
restauranger, träningslokaler m.m. Viktigt att få människor att börja titta på sin livssituation 
vilka möjligheter och alternativ som erbjuds men då måste det också finnas alternativ att 
erbjuda. 
Många bor idag i boende med låga bostadskostnader vilket kan bidra till tveksamhet att flytta. 
Information om hur man kan beräkna sina boendekostnader kan vara till hjälp när en del äldre 
utgår från att de inte har råd med vissa boendealternativ. Rätten till bostadstillägg eller 
möjlighet att använda inkomst av försäljning av småhus, bostadsrätt för att finansiera annan 
typ av boende. 
Upplåtelseformen kan vara såväl hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt. 
äldreomsorg och vård. 

Exempel på hur boenden som är uppskattade och starkt efterfrågade kan se ut. 

Boendet ligger inom gångavstånd från butiker, på en välplanerad tomt och med soliga 
uteplatser. I entreplan, som är navet i boendet, finns den centrala trivsamma mötesplatsen som 
är öppen för alla såväl boende som besökare utifrån med sittgrupper m.m för social samvaro. I 
anslutning finns också matsal, även den öppet för såväl boende som besökare samt 
samlingssal och lokaler för gemensamma aktiviteter. Kommunens hemtjänst har lokaler i 
anslutning till boendet. Samarbete mellan serveringen och hemtjänsten gör att rörelsehindrade 
äldre kan få hjälp att komma till matsalen eller få hjälp att få upp maten till sin lägenhet. 
Självfallet även få hjälp med annan omsorg också om behovet finns. 

Utav ekonomiska skäl behöver ett sådant här boende byggas stort eller omfatta olika 
boendeformer. 
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