KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med socialnämnden
Tid:

Torsdag den 13 september 2018, kl 9:00.

Plats: Sammanträdesrummet Näset, kommunhuset Lindesberg
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Susanne Karlsson

Jessica Brogren

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter
John Omoomian (S), v ordförande
Daniel Andersson (S)
Sven-Erik Larsson (M)
Bo Stenberg (S)
Per Carlström (-)
Susanne Karlsson (C), ordförande
Christina Pettersson (C)
Vakant (SD)
Birgitta Lind Axelsson (V)
Vakant (S)
Vakant (SD)

Ersättare
Joacim Hermansson (S)
Lillemor Bodman (M)
Christer Pilblad (S)
Pamela Hopkins (SD)
Lennart Olsson (S)
Hlödur Bjarnason (KD)
Tuula Marjeta (C)
Mathz Eriksson (C)
Dan Lindberg (SD)
Annamaria Ericsson (S)

Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Föredragande sid

Val av justerare
Sekretessärenden

Egen bilaga

Beslutsärenden
1.

Erbjuda elever från vård- och
omsorgsprogrammet på Lindeskolan och
Masugnen anställning

SN
2017/186

3

1

2.

Revidering av riktlinje för biståndsbedömning
inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun

SN
2018/112

5

3.

Redovisning av anhörigstöd

SN
2018/151

7

4.

Riktlinje för anhörigstöd

SN
2018/134

21

5.

Stimulansmedel för investeringar i
välfärdsteknik

SN
2018/130

29

6.

Statsbidrag för verksamhet med personligt
ombud

SN 2018/50

31

7.

Ej verkställda beslut kvartal 1 år 2018

SN 2018/87

35

8.

Boendeplan vård och omsorg samt framtida
behov av särskilt boende i Lindesberg

SN 2017/57

39

9.

Remiss - Införande av kostpolitiskt program

SN 2018/91

130

10.

Uppföljning av hemtjänst januari - juni år 2018

SN
2018/144

179

11.

Utvärdering av socialnämndens arbete för en
budget i balans

SN 2018/39

181

12.

Information från verksamheterna

SN 2018/19

185

13.

Delegationsärenden

187

14.

Meddelanden

187

15.

Informationsärenden

-

16.

Övriga frågor

-
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-06-29
Socialförvaltning
Malin Spiik
0581-812 90
malin.spiik @lindesberg.se

Socialnämnd

Erbjuda elever från vård- och omsorgsprogrammet på
Lindeskolan och Masugnen anställning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämndenbesluta
Från och med augusti 2019 erbjuda studenter från vård- och
omsorgsutbildningarnapå Lindeskolanoch Masugnen
visstidsanställningunder 10 månaderefter avslutad och
godkändutbildning, samt efter utdrag från
belastningsregistret.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningenfick 2017 uppdraget att utreda möjligheterna att
erbjuda elever som utexaminerasfrån vård- och
omsorgsutbildningarnapå Lindeskolanoch Masugnenanställning i
Lindesbergskommun, förutsatt att de har godkändabetyg och
körkort.
Barn och utbildningsnämndenbeslutadei j uni 2018 att de ska
erbjuda visstidsanställningtill studenter från Lindeskolansbarnoch fritidsprogram under 10 månader.
Socialförvaltningen förordar att fatta sammabeslut för att erbjuda
likvärd ighet inom kommunen.
Förutsättningar och möjlighet till visstidsanställning:
Kravspecifikation:
- Undersköterskeexamenmed godkändabetyg och godkänt
gymnasiearbete
- GodkändAPL(arbetsplatsförlagt lärande)
- Visstidsanställningunder 10 månader
- Vara delaktig i APToch fortbildning för att få inblick i arbetet
- Påbörjasi augusti 2019

Kommentar [MS1]: Ska vi ta bor
dennanär det är en tidsbegränsad
anställning?

Ärendet s beredning
Ärendet är handlagt av utvecklingsstrategi samråd med
verksamhetscheferoch representanter från personalenheten.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering

Postadress
Lindesbergskommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan
5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

till beslutet

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

3

2
För att hålla en likhet inom kommunen förordar
socialförvaltningen att socialnämnden fattar samma beslut som
barn- och utbildningsförvaltningen.
Förvaltningen anser också att det tidigare kravet om körkort ska tas
bort, den nyanställde eleven får då möjlighet att under sin
visstidsanställning ta körkort om den sedan önskar att vara
anställningsbar inom alla verksamheter i socialförvaltningen.
Konsekvenser
Under anställningstiden får personen med en visstidsanställning
tillhöra en av avdelningarna funktionsstöd eller vård och omsorg,
och under anställningstiden fungera som vikarie inom enheten.
Rutiner måste tas fram för hur fördelningen mellan förvaltningen
ska se ut samt för hur tillsättningen av dessa tjänster ska ske inom
respektive avdelning.
Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

Meddelas för åtgärd:
Verksamhetschef FS
Verksamhetschef VoO
För kännedom:
Utvecklingsstrateg
Bilagor:
Här redovisar du eventuella bilagor.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-06-28
Socialförvaltning
Malin Spiik
0581-812 90
malin.spiik @lindesberg.se

Socialnämnd

Revidering av riktlinje
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
Att anta ändringarna i riktlinjen för biståndsbedömning
socialtjänstlagen(SoL) inom vård och omsorg
Ärendebeskrivning
Socialnämndenantog 2017-04-12 Riktlinje för biståndsbedömning
inom vård och omsorg.
Riktlinjen revideras på grund av att demensdagvårdenhar nya
rutiner. Dessarutiner syftar till att utveckla verksamheten och
förbättra kvaliteten för den enskilde genom att man skapar olika
grupper för att kunna anpassaverksamheten efter de olika behov
som de enskilda har.
Revideringarna i riktlinjen består i att under punkten 7
Dagverksamhet läggatill meningen ” Beslutom dagverksamhet
erbjuds med 1-3 tillfällen per vecka,alla beslut ska vara
tidsbegränsadeoch omprövasen gång per år ”.
Den andra revideringen är ett tillägg 12.3 Behov överstigande
rekommendationerna i riktlinjen ” Överstiger den enskildesbehov
rekommendationernai riktlinjen fattas beslut i samråd med
verksamhetschef
”.
Ärendet s beredning
Demensdagvårdenspersonal har varit delaktiga i utvecklingen av
verksamheten för att ge deltagarna i verksamheten en bättre
upplevelse.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Ändringarna som demensdagvårdengör är en kvalitetssäkring av
verksamheten.

Madde Gustavsson
örvaltningschef

Postadress
Lindesbergskommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgata
n5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

5

2
Meddelas för åtgärd:
Enhetschef Myndighetsenheten
Enhetschef Vård och omsorg
För kännedom:
Verksamhetschef VoO
Verksamhetschef FS
Utvecklingsstrateg
Bilagor:
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TJÄNSTESKRIVELSEdnr SN2018/134 -1
2018-07-05
Socialförvaltning
Malin Spiik
0581-812 90
malin.spiik @lindesberg.se

Socialnämnd

Riktlinje Anhörigstöd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
Anta riktlinjen för anhörigstöd
Ärendebeskrivning
Socialnämndensaknar idag en gällande riktlinje för anhörigstöd,
den som finns är gammal och har omarbetats efter de
förutsättningar som råder för anhörigstödet idag.
I riktlinjen tydliggörs syftet med kommunens anhörigstöd och vad
det ska kännetecknasav, vilket ansvar chefer och medarebetar har
samt hur anhörigstödet idag är organiserat i kommunen.
Ärendet s beredning
VerksamhetschefVoO,Enhetschefför sjuksköterskor samt
utvecklingsstrateg har tagit fram de nya riktlin jerna.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering

till beslutet

Anhörigstödet i socialförvaltningen håller på att byggasupp i en
annan form än tidigare. Det är viktigt att det finns styrdokument
som tydliggör hur verksamheten är tänkt att bedrivas för att säkra
kvaliteten för den enskilde och dessnärstående som ska ta del av
anhörigstödet.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Postadress
Lindesbergskommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan
5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

21

2
Meddelas för åtgärd:
Enhetschef VoO
Verksamhetschef VoO
För kännedom:
Verksamhetschef FS
Verksamhetschef IFO
Utvecklingsstrateg FS
Bilagor:
Riktlinje Anhörigstöd

22

SN 2018/134-3
2018-08-17

Riktlinje för anhörigstöd

Socialnämnd

Strategi
Plan/program
›› Riktlinje
Regler och instruktioner

23

Fastställt av:
Datum:
För revidering ansvarar:
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Dokumentet gäller för:
Dokumentet gäller till och med:
24

Anhörigstöd
Anhöriga svarar för en betydande andel av utförda insatser och utan dessa skulle
samhällets insatser behöva utökas betydligt. Insatserna spänner över allt från socialt
stöd, tillsyn och praktisk hjälp till omfattande hjälp med personlig omvårdnad och vård.
Även om man som anhörig känner glädje, trygghet och tillfreds med att själv kunna
vårda sin närstående så kan man ställas inför svåra livssituationer i form av en fysisk
tung vardag, bundenhet, otrygghet och social isolering. En viktig uppgift för kommunen
är att stödja de anhöriga så att de ska orka, få möjlighet till egen tid och känna sig trygga
i rollen som anhörig.
I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om stöd för anhöriga, 5 kap 10 §. Denna lyder:
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har
funktionshinder.”

Definitioner

Anhörigstöd: Olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt
underlätta den anhöriges situation.
Anhörig: Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Ibland
förekommer också att grannar och vänner träder in i anhörigas ställe och antar
”funktionen” som anhörig.
Närstående: Den person som tar emot omsorg, vård och stöd.

Syftet med anhörigstöd

Syftet är att stödja de anhöriga så att de ska orka, få möjlighet till egen tid och att de kan
känna sig trygga i rollen som anhörig. Målet är att erbjuda, inte ta över, olika former av
stöd och insatser. Syftet är också att ta tillvara på den vilja och kraft som finns hos de
anhöriga och andra (frivilliga) så att de kan ge och få stöd och hjälp av varandra.

25

Kvalitetskriterier
Kommunens stöd till anhöriga ska kännetecknas av:
Tillgänglighet
Med detta menas bland annat att stödet både kan ges i akuta situationer (så långt detta
är möjligt) och planerat, att delar av stödet ska vara utan myndighetsbeslut och till vissa
delar kostnadsfritt.
Individuellt – utifrån den som vårdar
Med detta menas att stödet, så långt det är möjligt, ska planeras och genomföras utifrån
den anhörigas behov.
Flexibilitet
Med detta menas att det, så långt det är möjligt, ska vara den anhörigas situation som
ska styra stödet och insatserna.
Kontinuitet
Med detta menas att det bör finnas en kontaktperson i den geografiska närheten och
inom de olika boendeformer som förekommer. I den kostnadsfria avlösningen ska det
vara så få avlösare som möjligt.
Samverkan
Med detta menas samverkan med andra huvudmän, intresseorganisationer och frivilliga
i syfte att samordna anhörigstödet, engagera organisationer och frivilliga i stödet till
anhöriga.

Organisation och ansvar

Samtliga chefer och medarbetare har ansvar att stödja och utveckla anhörigstödet inom
sina områden. I detta ligger också att samverka med intresseorganisationer och
frivilliga.
I kommunen finns ett anhörigcentrum på Källgården med sjuksköterskor,
arbetsterapeut och anhörigavlösare som kan stödja chefer och medarbetare i frågor som
rör anhörigstödet.
Anhörigcentrum ska vara ett stöd för de anhöriga som har sina närstående på särskilda
boenden och gruppbostäder, till exempel via stödsamtal eller studiecirklar.
Anhörigcentrum har ansvar för samordningen av olika friliggande anhörigstöd, det vill
säga anhörigstöd som inte ligger under någon chefs specifika område utan riktar sig till
en större grupp av anhöriga och anhöriga som inte har någon tidigare kontakt med
Socialförvaltningen. Det kan till exempel röra sig om olika anhörigträffar, föreläsningar
och kostnadsfri avlösning.
Anhörigcentrum har i uppdrag att forma och driva utvecklingen av stödet till anhöriga,
enskilt och i samarbete med chefer och verksamheter inom Socialförvaltningen. I
uppdraget ingår också förebyggande arbete samt att stödja frivilliga krafter som verkar
för anhörigstödet.
Anhörigcentrum är till för alla medborgare i Lindesbergs kommun, oavsett om den
enskilde har någon insats från socialförvaltningen eller inte.
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Verksamhet
Stöd till personer som hjälper och vårdar närstående i hemmet
Råd och stöd
Socialförvaltningen ska erbjuda anhöriga råd och stöd, exempelvis i form av samtal.

Anhöriggrupper/nätverksträffar/anhörigcirklar
Socialförvaltningen ska erbjuda stöd och hjälp till anhöriga, intresseorganisationer eller
frivilliga som vill starta anhöriggrupper/nätverksträffar/anhörigcirklar samt också
stödja den person som tar på sig ansvaret att hålla samman dessa träffar. Lämpliga
yrkeskategorier ska också aktivt delta på träffar utifrån de anhörigas behov av
information med mera.

Korttidsboende och växelvård för äldre
Planerad avlastning kan beviljas för enstaka tillfällen när anhöriga sviktar och är i behov
av egen tid för exempelvis återhämtning. Växelvård (återkommande dygnetruntvistelse)
kan beviljas för att avlasta anhöriga så att den anhöriga orkar hjälpa och vårda den
enskilde. Biståndsbeslut krävs för både avlastning på korttidsboende och växelvård.
Dagverksamhet
Dagverksamhet för demenssjuka kan beviljas när den enskilde har behov av
dagverksamhet, och det kan då ge avlastning för den anhörige. Dagverksamhet för
demenssjuka beviljas ej enbart för att avlasta den anhöriga. Biståndsbeslut krävs för att
få dagverksamhet.
Kostnadsfri avlösning
Kostnadsfri avlösning med högst 10 timmar per månad kan anhöriga få som vårdar en
närstående i hemmet och där den närstående har behov av tillsyn för att den anhöriga
ska kunna få egen tid. Den enskilde ska inte ha insatser i form av daglig verksamhet,
kontinuerlig avlastning via korttidsvistelse eller stödfamilj, avlösarservice i hemmet
eller personlig assistans enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade
(LSS). Den anhörige eller den närstående får då ta kontakt med en handläggare för
eventuellt andra möjligheter till utökad avlastning.

Trygghetsplats för äldre
Som stöd för anhöriga som tillfälligt behöver avlösning finns trygghetsplats. Inget
biståndsbeslut krävs utan trygghetsplats bokas direkt på den enhet där trygghetsplatsen
finns. För att kunna boka trygghetsplats ska den enskilde inte ha biståndsbeslut om
annan form av korttidsboende eller växelvård. Har personen en svår form av
demenssjukdom bör det övervägas om man genom biståndshandläggare ska ansöka om
avlastning på kommunens korttidsboende för demenssjuka i stället.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-07-05
Socialförvaltning
Malin Spiik
0581-812 90
malin.spiik @lindesberg.se

Socialnämnd

Information om rekvirerade stimulansmedel för
investeringar i Välfärdsteknik
Ärendebeskrivning
Regeringengav Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela
medel t i ll kommunerna för investeringar i välfärdsteknik i
omsorgen.Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för
kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik i
verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, vård och
omsorg,funktionsstöd samt hjälpmedelsområdet.
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person
som har en funktionsnedsättning.
Socialförvaltningen har rekvirerat de 1 030 199 kronor som var
avsatta för Lindesbergskommun. Medlen ska förbrukas innan den
sista december 2018.
Ärendet s beredning
Hur medlen ska användaskommer socialförvaltningens
ledningsgrupp att ta upp på ledningsgruppensmöte efter
sommaren.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Postadress
Lindesbergskommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan
5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-07-05 Dnr.
Socialförvaltningen
Malin Spiik
Tfn: 0581-812 90
malin.spiik@lindesberg.se

Socialnämnden

Information till socialnämnd avseende ansökan om
statsbidrag för verksamhet med personligt ombud
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har tillsammans med övriga kommuner i norra
Örebro län, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora ansökt och blivit beviljade
medel för två tjänster som personliga ombud från och med september
2018.
Statsbidraget utgår med 302 400 kronor/år för en heltidstjänst.
Frågan om finansiering av kostnaderna som överstiger statsbidraget
kvarstår, utvecklingsstrategerna i Nora och Lindesberg kommer i slutet
på augusti att träffa representant från SoFint för att eventuellt kunna
ansöka om ytterligare medel.
Ärendets beredning
Förvaltningscheferna i norra Örebro län har givit utvecklingsstrategerna
i Lindesberg och Nora uppdraget att titta vidare på hur en organisation
och fördelning skulle kunna se ut i norra länet, en utredning som pågår
och kommer att presenteras för förvaltningscheferna i slutet på augusti.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Utredning pågår och nämnden kommer få ytterligare information i
september.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

Meddelas för åtgärd:
Utvecklingsstrateg
Bilagor:
Beslut om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Plusgiro 12 31 60-4
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-07-11 Dnr. SN 2018/87-3
Socialförvaltningen
Malin Spiik
Tfn: 0581-812 90
malin.spiik@lindesberg.se

Socialnämnden

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2018
Förslag till beslut
- Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år
2018, delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna
rapportera detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO
bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut
ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild
avgift hos förvaltningsrätten.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

Bilagor:
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal1 2018.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Plusgiro 12 31 60-4
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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SN 2018/87-4

Ej verkställda beslut - Kvartal 1 2018 (Socialnämnd)
Område

Ej verkställda
beslut

Män
Q1

Kvinnor
Q1

Antal
Q1

Antal
Q4
2017

Antal
Q3
2017

Antal
Q2
2017

Antal
Q1
2017

1

0

1

2

2

6

5

Bostad med särskild
service (LSS)

2

1

3

3

1

2

2

Daglig verksamhet
(LSS)

0

0

0

0

0

0

0

Dagverksamhet (SoL)

0

0

0

0

0

0

Kontaktperson (LSS)

12

7

19

15

11

13

16

Ledsagare (LSS)

0

0

0

0

0

0

0

Stödfamilj (LSS)

1

1

2

1

1

5

3

13

6

19

19

12

17

21

Beslut verkställda/
avslutade inom
kvartalet

3

4

7

5

14

12

6

Korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år
(LSS)

0

1

1

1

1

1

0

Korttidsboende (LSS)

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Funktionsstöd Avlösare (LSS)

Återrapporterade
ärenden, som blivit
inrapporterade även
föregående kvartal

Individ och
Boendestöd
familjeomsorg Ekonomiskt bistånd

Vård och
omsorg

0

0

0

0

2

0

Familjehemsplaceringar

0

0

0

0

0

0

Kontaktfamilj

3

1

4

0

2

5

Kontaktperson

1

1

1

1

0

Kontaktperson psykiatri

0

0

0

0

0

0

Övriga insatser

0

0

0

0

0

0

Återrapporterade
ärenden, som blivit
inrapporterade även
föregående kvartal

0

0

0

0

3

2

Beslut verkställda/
avslutade inom
kvartalet

0

0

0

3

3

0

Dagverksamhet

0

1

1

1

0

Gruppboende

0

0

0

0

0

Korttidsboende

0

0

0

1

1

sida 1 av 2 (2018-07-11)

Kommentar

Hemtjänst har erbjudit
henne ett flertal gånger
att följa med till
dagverksamhet, men
den enskilde har tackat
nej. Fler försök kommer
att göras.

1

Tackat nej till
växelvårdsplats då den
enskilde då var inlagd på
lasarettet. Blev därefter
piggare och hustrun
ansåg att han inte
behövde växelvård.
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Område

Ej verkställda
beslut

Män
Q1

Kvinnor
Q1

Antal
Q1

Antal
Q4
2017

Antal
Q3
2017

Antal
Q2
2017

Vårdboende

0

0

0

0

0

1

Återrapporterade
ärenden, som blivit
inrapporterade även
föregående kvartal

3

1

4

0

3

3

Beslut verkställda/
avslutade inom
kvartalet

5

0

5

1

2

2

Hemtjänst

2

0

2

Trygghetslarm

1

0

1

Växelvård

1

0

1

sida 2 av 2 (2018-07-11)

Antal
Q1
2017

Kommentar
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SAMMANFATTNING

FOKUSGRUPPSINTERVJUER
MED ÄLDRE KRING
BOENEPLAN LINDESBERGS

I Lindesbergs kommun finns
en brist på boendealternativ
för äldre. Denna rapport
belyser äldres tankar och
önskemål kring sitt boende
och utgör på så sätt ett
underlag för en kommande
boendeplan för Lindesbergs
kommun.

Susann Cederlund

Folkhälsoteamet norra
Örebro län

KOMMUN
Mars 2017
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Slutsatser
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

Deltagarna i undersökningen önskar i stor utsträckning både att bo kvar i sitt
nuvarande boende och på den ort där man bor. Samtidigt finns en stor andel äldre
som också vill flytta till ett nytt och mera anpassat boende. Resultatet tyder således
på att Lindesbergs kommun behöver underlätta både för flytt OCH kvarboende
Att kunna erbjuda olika typer av boendealternativ för äldre som är anpassade efter
äldres behov och förutsättningar upplevs som brådskande då äldre upplever att det
finns en stor brist på boendealternativ för denna målgrupp
Majoriteten av de flyttningar som äldre gör verkar i huvudsak syfta till att just byta
bostad. Det som i störst utsträckning verkar påverka äldres flytt är: hälsan, att man
blir ensamstående eller att bostaden inte längre möter den äldres behov
Geografiska skillnader i bostadsutbud behöver uppmärksammas, särskilt vad det
gäller tillgängliga bostäder för gruppen äldre
Geografiska skillnader i preferenser för boendet stämmer ofta överens med
personens val av bostadsort. Närhet till skog och mark är ofta viktigt och prioriteras
av dem som bor i denna typ av boendemiljö medan närhet till service, kultur och
sociala aktiviteter är preferenser som är viktiga för dem som bor i stadsmiljö. För att
kunna erbjuda äldre attraktiva bostäder så behöver således även preferenser som
dessa tas med i beräkningarna.
Det är viktigt att belysa hur äldres bostadsval påverkas av deras ekonomiska
situation. Personer med låga inkomster har tillgång till ett begränsat utbud av
bostäder. En utmaning för Lindesbergs kommun och andra aktörer är att skapa
boenden som passar även för den gruppen eftersom de har samma behov av ett bra
boende som äldre med bättre ekonomi
Väck intresset för att flytta genom att erbjuda attraktiva alternativ. Det kan få äldre
att vilja flytta till ett nytt boende i stället för att flytta från sin nuvarande bostad.
Det finns ett behov av rådgivning och information kring såväl ekonomiska frågor som
bostadsutbud för äldre som står inför ett beslut om att flytta eller bo kvar. Det är
därför viktigt att få äldre att planera för sin framtid för att på så sätt undvika att
hamna i en akut situation då det inte längre finns möjlighet att göra några val.
Det är angeläget att erbjuda boendealternativ för personer som är 75+ och som idag
inte bor på särskilt boende, inte bara ha inriktning mot de som är yngre äldre.
Ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv är det viktigt med information
om vad man bör tänka på vid byte av bostad, särskilt om man vill flytta till en bostad
som ska fungera väl över tid.
Deltagarna i undersökningen ser ett stort behov av gemensamhetslokaler i anslutning
till sitt boende främst när det gäller måltider och aktiviteter.
Äldre är över lag positivt inställda till teknik om den kopplas till riktiga behov i äldres
vardag.
Kollektivtrafiken upplevs av många som en viktig del av äldres vardag och den dagen
då man inte längre kan köra bil så blir den avgörande för äldres delaktighet i
samhället, speciellt för dem som bor utanför centralorten Lindesberg.
3

46

Definitioner
Definitioner av olika typer av boenden 1
Mellanboende
Begreppet mellanbonde har använts av forskare och vissa kommuner om bostäder som
riktar sig till äldre personer men som inte kräver något biståndsbeslut. Boendeformer som
utgör ett alternativ ”mellan” vanliga bostäder och särskilt boende. Begreppet förekommer
inte i socialtjänstlagen och har ingen vedertagen definition.
Trygghetsboende
Begreppet har ingen enhetlig definition. Vissa villkor har dock gällt för att få statligt
investeringsstöd till trygghetsbostäder: det skall finnas personal dagligen som på olika sätt
kan stödja de boende under vissa angivna tider, samt utrymmen för de boendes samvaro,
måltider, hobby och rekreation. Bostäderna skall reserveras för hushåll där minst en person
har fyllt 70 år. Men det finns även trygghetsbostäder som byggts utan statligt stöd och som
inte uppfyller dessa kriterier.
Seniorboende
Det finns ingen vedertagen definition. Begreppet används ofta som samlingsnamn för
bostäder som marknadsförs under olika beteckningar och med lite olika innehåll men som
alla riktar sig till personer över en viss ålder.
Särskilt boende
Bostäder med heldygnsomsorg, vilka tillhandahålls efter beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen till äldre personer som behöver särskilt stöd i boendet. Kallas ibland också
särskilda boendeformer eller vård- och omsorgsboende.
Definition av samhällsservice 2
Definitionen av samhällsservice innefattar i denna rapport följande:
-

1
2

Kollektivtrafik, gator och vägar
Öppen och sluten hälso- och sjukvård
Färdtjänst
Kultur- och fritidsverksamhet, bibliotek och kulturaktiviteter
Övrig service, exempelvis livsmedelsbutik

SOU 2015:85 ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer”
SKL, 2013 ” Gör jämlikt - gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa”
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Inledning
Bakgrund och syfte

Lindesbergs kommun står inför en utmaning när det gäller särskilt boende. Det finns i
dagsläget en kö till särskilt boende vilket kan tyda på att det redan idag finns brist på platser
på särskilt boende. Samtidigt ser vi att andelen äldre kommer att öka inom ett antal år och
att äldre kommer att leva längre.
Behoven, kraven och förväntningar på vården och omsorgen kan ändras i framtiden. För att
möta dessa behöver kommunen ha en långsiktig äldreplan som spänner över ett antal olika
områden. Dock är boendefrågan den mest prioriterade frågan att ta tag i, varför det har
beslutats att börja med en femårig handlingsplan för detta område. Handlingsplanen ska
bygga på såväl statistik över befolkning och befolkningsutveckling som på de äldres egna
tankar och önskemål om vilken typ av boende man önskar och har behov av. Denna rapport
fokuserar på den sistnämnda delen.
Med ett anpassat och tryggt boende klarar man sig längre tid hemma.
Äldreboendedelegationen tar i sitt slutbetänkande (SOU 2008:113) upp frågan om
”mellanboende” vilket kan vara seniorboende eller den i utredningen föreslagna
boendeformen trygghetsboende. Dessa boendeformer ska erbjuda god tillgänglighet och
ökat stöd för den enskilde. Det som bland annat skiljer särskilt boende från senior- eller
trygghetsboende är att på det förstnämnda krävs biståndsbeslut (SoL) för att få plats, vilket
det inte gör för de andra boendeformerna. I Lindesbergs kommun finns i dagsläget inga
trygghetsboenden. Det kommunala bostadsbolaget och privata fastighetsbolag har dock
seniorboenden på några ställen i kommunen.
I Äldreboendedelegationens slutbetänkande beskrivs hur det finns en stark tendens till att
flytta från sitt ägda småhus, och det finns även en ökad efterfrågan på t.ex. seniorbostäder.
Efterfrågan på seniorbostäder tyder på en önskan att flytta till bostäder med god
tillgänglighet men också möjligheter till gemenskap och stöd.
I Lindesbergs kommun efterfrågas boende för äldre på flera platser; främst i norr
(Storå/Guldsmedshyttan) och i centrala Frövi i anslutning till seniorboendet Tallen. Även i
centrala Lindesberg tycks det finnas efterfrågan på boende; de flesta som står i kö till särskilt
boende önskar att få komma till Ågården. Dock är det oklart vilken typ av boende som
efterfrågas i de olika kommundelarna, om det är seniorboende, ”mellanboende” i form av
trygghetsboende eller särskilt boende.
Lindesbergs kommun har en långsiktig utvecklingsstrategi där bland annat tillgången till
bostäder tas upp. Utifrån utvecklingsstrategin är ett av Socialnämndens mål Behovet av
boendeformer inom Vård och Omsorgs verksamhetsområde ska tillgodoses i Lindesbergs
kommun. Den plan för boende som detta projekt ska utmynna i är en förutsättning för att
uppnå detta mål på sikt.
Syftet med denna rapport har varit att ta reda på de äldres egna tankar och önskemål om
vilken typ av boende de önskar och har behov av för att få ett bra planeringsunderlag för att
kunna tillgodose behovet av boende för äldre i Lindesbergs kommun de närmaste åren
5
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Metod
Datainsamling

För att samla in åsikter från de äldre i Lindesbergs kommun valdes fokusgrupper som
datainsamlingsmetod. En fokusgrupp är en gruppintervju och där samtalet oftast utgår från
ett i förväg framtaget frågebatteri (se bilaga 1), men där det är deltagarna själva som, i så
hög grad som möjligt, ska föra samtalet framåt. Frågebatteriet skapades i samverkan mellan
styrgruppen i Lindesbergs kommun och folkhälsoteamet i norra Örebro län. Även om det
finns en stor frihet i samtalet där deltagarna själva har möjlighet att påverka vilka ämnen
som diskuteras finns det samtidigt en samtalsledare och en observatör som säkerställer att
de i förväg uppsatta ramarna för samtalet hålls och att eventuella ämnesavsteg ändå är
relevanta för undersökningens syfte. En fördel med att använda fokusgrupper som
datainsamlingsmetod är att fler personer deltar samtidigt och därmed får deltagarna
möjlighet att diskutera sina åsikter med varandra och på så sätt kan ofta en mer fördjupad
bild av ämnet framkomma än om det endast är en person som framhåller sina åsikter till en
intervjuare. En annan fördel är att deltagarna har möjlighet att föra in samtalet på andra
områden än vad som varit planerat och på så sätt är samtalet öppet och kan ge infallsvinklar
till andra områden än de som i förväg fastställts genom frågebatteriet.

Avgränsning, urval och inbjudning

Fokus i denna rapport är behov och önskemål kring boende för äldre. För att avgränsa
undersökningen har en åldersavgränsning gjorts som innebär att det endast är personer som
är 65-85 år (några har också varit äldre) som har inkluderats i undersökningen. För att bjuda
in till undersökningen har befolkningsregistret (SPAR) använts för att få fram samtliga
personer som är 65 år eller äldre och som är bosatta i Lindesbergs kommun. Från registret
har 20 slumpmässigt utvalda personer från respektive åldersintervall: 65-75 år och 76-85 år
bosatta i Lindesbergs tätort, Guldsmedshyttan/Storå, Frövi och Fellingsbro mottagit en
postal inbjudan om att delta i undersökningen. Således sändes alltså inbjudan ut till totalt
160 personer. Förutom ålder har kön och postnummer använts vid urvalet då det var
relevant att få med lika många kvinnor som män och även medborgare ifrån hela kommunen
och inte enbart boende i Lindesbergs tätort. I inbjudan framgick syftet med undersökningen,
att den var frivillig att delta i, hur datainsamlingen skulle genomföras, vem som var ansvarig
för undersökningen, var och när undersökningen skulle genomföras samt att deltagarna var
konfidentiella (se bilaga 2). I informationen framgick även att det var möjligt för deltagarna
att bli hämtade med bil samt hemkörda efter intervjun. Anmälan om deltagande gjordes per
telefon eller mail till projektledaren.
Ytterligare ett urval gjordes med målsättningen att nå gruppen sverigefinnar dels för att
Lindesbergs kommun är ett finskt förvaltningsområde, dels för att se om det fanns olikheter i
denna grupp i jämförelse med de som var födda i Sverige. Samma slumpmässiga urval
gjordes även i denna grupp, det vill säga utifrån ålder, kön och postnummer. Inbjudan
sändes ut till totalt 40 personer och översattes även till finska.

Genomförande

Av de 200 personer som bjudits in till undersökningen valde totalt 57 stycken att delta, varav
9 var sverigefinnar. Intervjuerna ägde rum under hösten 2016. Deltagarna delades upp i två
6
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olika fokusgrupper per ort utifrån åldersgrupperna 65-75 år och 76-85 år, vilket innebar
totalt 9 fokusgrupper. Undantaget Frövi där det på grund av lågt deltagande endast
resulterade i en fokusgrupp. Fokusgruppsintervjuerna ägde rum på följande orter och
platser: Folkets Hus i Frövi, Biblioteket i Lindesberg, Församlingshemmet i Guldsmedshyttan
och Biblioteket i Fellingsbro. Varje fokusgrupp tog drygt 1, 5 till två timmar att genomföra.
Antalet deltagare per fokusgrupp varierande något, men det lägsta deltagarantalet i någon
grupp var fyra personer och det högsta var tio personer. Innan fokusgrupperna påbörjades
informerades deltagarna återigen om syftet med undersökningen, tillvägagångssättet och att
deltagandet var konfidentiellt. Eftersom samtliga fokusgrupper spelades in informerades
grupperna om detta samt tydliggjordes att inspelningen endast var till för den kommande
databearbetningen och att dessa inspelningar sedan skulle raderas. Samtliga
fokusgruppsintervjuer genomfördes av undersökningens två ansvariga från folkhälsoteamet i
norra Örebro län.

Databearbetning och analys

De nio fokusgrupperna har efter genomförande transkriberats i sin helhet. Därefter har
respektive transkriberad fokusgrupp analyserats enskilt för att hitta gemensamma teman
och åsiktsvariationer. Sedan har ett gemensamt analysmöte ägt rum där undersökningens
två ansvariga jämfört och diskuterat analyserna från respektive fokusgrupp för att hitta
gemensamma beröringspunkter och variationer i åsikter även på totalnivå för
undersökningen.
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Resultat
Bostäder för äldre – bostadens betydelse och behov av boende
Boendets betydelse för äldre

I undersökningen ställdes övergripande frågor om hur deltagarna såg på sitt nuvarande
boende men också om hur de ställde sig till en eventuell flytt till att annat boende och vad
som då var viktigt för dem i valet av nytt boendealternativ. Något som var gemensamt i alla
fokusgrupper var att boendet och boendemiljön har stor betydelse för deltagarnas
livskvalitet. Att trivas med sin bostad och dess omgivning innebär enligt deltagarna en positiv
effekt på livskvaliteten och därmed också på hälsan. Framförallt är hemmet en plats som
innebär trygghet vilket märktes då flertalet av deltagarna på frågan om favoritplats svarade
”hemmet” och menade att den upplevda trivseln av att bo där man bor är stor. Många av
deltagarna var oroliga för att behöva lämna sitt hem av orsaker som de själva inte rår över,
exempelvis om hälsan börjar svikta och man inte längre kan klara sig själv eller om man
skulle bli ensam och inte klara av att sköta allt på egen hand. Av de äldres resonemang går
att utläsa att ett av orosmolnen är att skall få en försämrad boendesituation. En av
deltagarna beskrev det så här:
-

Jag skulle säga så här att maken och jag är 84 år båda två och det är klart
att man har funderat…
Att man kanske kan bo kvar på landet, det är ju så att så länge vi är två så
går det nog bra och maken har ju varit väldigt pigg. Han sköter om
vedhuggning och allt det där och eldar med ved och det går bra och jag
sköter om allt inne. Och sen går vi promenader och det är ju det som är
skönt liksom att man har friheten att gå ut som man vill. Vi har skog runt
omkring och kan plocka bär och svamp och allt det här och det har vi gjort i
alla år. Det skulle kännas konstigt om vi är pigga och flyttar till en lägenhet i
stan. Men samtidigt så säger vi ju att man vet ju inte hur länge man klarar
av att bo här och då får man hoppas att det finns någonstans där man kan
ta vägen. Jag säger än en gång att det går bra så länge man är två, men blir
man ensam så kanske man inte accepterar det på samma sätt.

Lindesberg grupp 2
För de äldre i undersökningen är boendet också en viktig del i att fortsätta vara självständig
så länge det är möjligt, framförallt är detta kopplat till en stor rädsla att bli beroende av
andra. Därför är också bostadens anpassning och utformning till deltagarnas behov av
avgörande betydelse för en eventuell flytt, vilket en av deltagarna belyste i följande citat:
-

Vi har stått i kö till de här nya husen som de byggde, men vi var för långt
borta i kön så vi fick aldrig någon
Sen har vi varit och tittat på några, men de har inte varit passande för
gamla människor

Sverigefinnar grupp 2
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Förutom trygghet, självständighet, anpassning och utformning lyfte deltagarna även fram
tillgänglighet, närmiljö och sociala kontakter som viktiga aspekter för dem när det gäller
boendet. Något som är gemensamt för dessa aspekter är hur de äldre beskrev att de bott
länge på orten, att de vistas mycket i sitt boende och bostadsområde vilket också gör att de
värderar sitt boende högt. Följande citat får spegla hur svårt det kan vara för en person att
flytta från sitt tidigare boende och anpassa sig till ett nytt:
-

Ja, vad som var svårt att flytta från villan… det var jättesvårt
Det är en sorg. Ja, det är det.
Ja, jag förstår det.
Och jag tyckte att jag skulle bo kvar där, jag var ingenting utan den villan.
Men sen kom jag till HSB och jag insåg att jag aldrig kommer att vaknar upp
mer hemma. Men nu har jag liksom kavlat upp ärmarna. Ja, nu bor jag ju
här.

Frövi grupp 1
Gällande synen på frågan ”När är rätt tid att flytta och måste äldre flytta till någon typ av
mellanboende/trygghetsboende?” som diskuterades i flera av fokusgrupperna så hänger den
intimt samman med boendets betydelse för äldres hälsa. Några av deltagarna menade att
det är viktigt för dem att själva bestämma över detta och att de inte vill vänta till dess att
hälsan eller något annat avgör om en flytt blir aktuell, att de ställs inför ett faktum snarare
än att de själva fattar ett beslut i frågan. Personerna menade att alla äldre själva bör agera
ansvarsfullt och fundera över sin situation innan faktum uppstår. En av deltagarna berättade
exempelvis om hur denne flyttat till ett mellanboende i lägenhet i Lindesberg ”för tidigt” och
i stället fick göra en omvänd resa och flytta tillbaka till ursprungsorten och boende i villa.
Efter tio år funderade personen återigen på en flytt till lägenhet i Lindesberg då tiden nu
kändes mera mogen. Följande citat visar på hur viktigt några av deltagarna tyckte att det är
att själv fundera över sin framtida boendesituation:
-

Jag blir lite rädd ibland när man hör äldre tala om att jag ska bo kvar så
länge som möjligt och då måste man ju fundera på vad som händer sen då?
För man sätter sig i en sits där man så att säga inte själv får bestämma och
det är väldigt många äldre som gör det, vilket jag tycker är tråkigt. För
många blir den sista tiden besvärlig, man blir skickad hit och dit och allting,
och så har man inte funderat längre… Det vill jag skicka med, att det är
jätteviktigt att man bestämmer hur det skall se ut i framtiden.

Lindesberg grupp 1

Behov av boende

Av de personer som medverkade vid fokusgruppsintervjuerna bor flertalet i villa, speciellt de
deltagare som bor utanför Lindesbergs tätort. Men förhållandevis många bor också i
lägenhet (bostads- eller hyresrätt). När frågor ställdes om äldres behov av boende så svarade
övervägande delen av deltagarna att de vill bo kvar hemma så länge de kan/orkar, men
några deltagare funderat på andra alternativ och som menade att det är viktigt att ”i tid”
flytta till ett boende som är bättre anpassat för äldres behov.
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I gruppen yngre äldre, det vill säga åldern 65-75 år, upplevde de allra flesta att de bor bra,
trivs med sitt boende och uttryckte en önskan om att bo kvar i sitt nuvarande boende så
länge det är möjligt. Personerna i denna åldersgrupp är aktiva, pigga och de flesta har bil och
körkort vilket i hög grad bidrar till att personerna kan vara aktiva och mobila. Tankar kring
ett framtida boende är något som man skjuter på framtiden och flera av deltagarna
berättade att de tittat runt lite men att de ännu inte har några konkreta planer utan man vill
se vilket utbud som finns och vad andra valt. En person uttrycker dig så här:
-

Jag kan tänka mig att bo var som helst. Bara det är bra.

Guldsmedshyttan grupp 1
Tänkbara alternativ som diskuterades i denna grupp var någon typ av mellanboende där
bekvämlighet och komfort är viktigt. Även seniorboende typ ”Bovieran” nämndes som
alternativ och några nämnde också att de har ett fritidshus som kan bli ett aktuellt val vid en
eventuell flytt. Slutligen fanns också flera som menade att trygghetsboende är ett bra
alternativ medan andra uttryckte att denna typ av boende i alltför hög grad liknar ett särskilt
boende och därför är en ”nödlösning”.
De äldre äldre, de som är mellan 76-85 år, var i än högre grad mer benägna att bo kvar
hemma så länge det går. Flera av deltagarna menade att det idag är möjligt att bo kvar
hemma med hjälp av anhöriga och hemtjänst och nämnde också att det även finns tjänster
att köpa om det skulle behövas. Några ansåg att det därför är viktigt att satsa på
hemtjänsten i högre grad för att säkerställa att äldre kan bo kvar hemma utan att också i allt
högre grad behöva förlita sig på hjälp från anhöriga. Det fanns dock en medvetenhet om att
livssituationen snabbt kan förändras om hälsan blir sämre. Om en flytt skulle bli aktuell så
var personerna i denna ålderskategori mer intresserade av att flytta till någon typ av
trygghetsboende och lyfte då främst fram kriterier som närhet, bekvämlighet och trygghet
som viktiga faktorer i ett boende. Några som redan bor i ett mellanboende menade i stället
att nästa steg för dem troligen är ett särskilt boende. För många i denna åldersgrupp så
tedde sig det nuvarande boendet som det bästa alternativet vilket synliggörs i detta citat:
-

Ja, när jag vart ensam så funderade jag nog på om jag skulle flytta men jag
upptäckte att jag nog bor bäst och billigast där jag bor nu och jag har just
bytt ut två balkongdörrar och ett par fönster så att det skulle bli lite säkrare
också. Och ja, nu har jag inga tankar på att flytta, för jag vet inte vart jag
skulle vilja bo i så fall.

Lindesberg grupp 2
Gällande behovet av boende så var ett återkommande resonemang i samtliga fokusgrupper
bristen på alternativa boendeformer för gruppen äldre. Enligt deltagarna så finns i dag inget
utbud av boende som gör det intressant för dem att flytta. Deltagarna var också överens om
att alternativa boenden behöver uppföras på samtliga orter i kommunen och inte endast i
tätorten Lindesberg eftersom de inte bara vill bo kvar hemma utan också i hög grad vill bo
kvar på orten där de idag är bosatta. Gemensamt för samtliga fokusgrupper var också att de
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uttryckte att det även finns en brist på särskilt boende och korttidsboende i kommunen. En
av deltagarna uttrycker det så här:
Men korttidsboende, det är väl lite dåligt egentligen. Det ska inte bara
finnas på ett ställe i kommunen. Det ska finnas i alla delar i kommunen
både i Fellingsbro, Frövi och Lindesberg. Jag tror att alla får åka ända upp
till Storå.
- Ja
- För korttidsboende. Jag tycker det är fel
Sverigefinnar grupp 2
-

I resultatredovisningen för behov av boende görs en uppdelning per fokusgrupp, dvs säga att
resultaten även kort presenteras utifrån den specifika gruppens/ortens perspektiv. Noteras
bör dock att det i grupperna fanns olika åsikter och att nedanstående resultat skall ses som
en övergripande bild av de resonemang som fördes i respektive grupp.

Behov av boende i Lindesberg

I Lindesberg genomfördes två intervjutillfällen med totalt 19 deltagare, i åldern 65-75 år
(grupp 1) nio personer och i åldern 76-85 år (grupp 2) tio personer. Av dessa bodde nio
personer i villa och tio personer i lägenhet.
Deltagarna i grupp 1 (65-75 år) beskrev att det finns en del seniorboenden i Lindesberg i t ex
bostadsrättsföreningar och att det är stor efterfrågan på dessa lägenheter. Denna typ av
boende kräver dock höga insatser vilket många av deltagarna inte ansåg sig ha råd med.
Men du seniorboende, det är ju ett bra boende men det är ju insats och det
är huggsexa.
- Ja,ja.
- Det får ju inte bli ett A och B lag, folk ska ha råd att bo.
Lindesberg grupp 1
-

De äldre i denna grupp var dock främst intresserade av att bo kvar hemma så länge som
möjligt men nämnde också mellanboende och trygghetsboende som intressanta alternativ.
En av deltagarna menade exempelvis att den stora personalomsättningen inom hemtjänsten
kändes så pass otrygg att personen hellre skulle välja trygghetsboende framför att behöva ha
flera olika personer i sitt eget hem. Deltagarnas erfarenhet var dock att båda typerna av
boende saknas och att det är svårt att hitta ett passande boendealternativ för äldre.
-

Självklart vill man bo hemma så länge som möjligt och kunna komma ut
utan att vara beroende.
Men fanns det då något mellanboende där man kan ha egen lägenhet, att
det finns en matsal där man kan äta och att det finns personal och så där…
Men den erfarenheten jag har haft är att man inte kommer in någonstans
förrän man är så dement, så det där att gå ut och handla och göra
någonting överhuvudtaget det existerar inte.

Lindesberg grupp 1
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Även bland deltagarna i grupp 2 (76-85 år) var intresset för att bo kvar hemma stort och flera
menade att det kan lösas med hjälp av hemtjänsten. Att man inte funderat på någon annan
typ av boende menade flera av deltagarna beror på att de saknar alternativa boenden. I
gruppen diskuterades och nämndes flera olika särskilda boenden som finns i kommunen
men deltagarna menade samtidigt att dessa alternativ ännu inte är aktuella för dem.
-

Men då är det ju lika bra att man satsar på hemtjänsten och bor kvar i sitt
hus och hoppas att man får hjälp till man dör. För är man 84 år då är det ju
lite svårt att tänka om och börja flytta.

-

Ja, om jag fick önska då skulle jag nog vilja bo på ett boende men jag vet
varken om jag skulle vilja bo på Ågården eller Tallåsen.

Lindesberg grupp 2
En av deltagarna hade med sig en ritning som personen själv gjort över ett trygghetsboende
och flera av deltagarna ställde sig mycket positiva till denna typ av boendealternativ. Det
man framförallt saknade var information om alternativ för att kunna ta ställning till en
eventuell flytt.
-

Men tanken är ju att det ska finnas så kallade trygghetsboenden. Finns det
något trygghetsboende i Lindesberg överhuvudtaget? Räknas Ågården som
ett trygghetsboende?

Lindesberg grupp 2
En av deltagarna, bosatt i Vedevåg, berättade att det där finns en lämplig byggnad kallad
”Mosebacke” som skulle kunna inrymma ett trygghetsboende för äldre.
Gemensamt för båda grupperna i Lindesberg var att de också uttryckte att det finns behov
av fler särskilda boenden och korttidsboenden på orten.

Behov av boende i Frövi

Vid fokusgruppsintervjuerna i Frövi deltog totalt åtta personer, vilket innebar att alla slogs
ihop i en grupp. Personerna var mellan 65-83 år. Sju av dessa bodde i egen villa och en
person i lägenhet. Många har bott och arbetat på orten länge och trivs väldigt bra.
Deltagarna i Frövi var ense om att det finns många äldre som bor i villor i Frövi och som
önskar flytta till annat boende men att det saknas boendealternativ för dem.
-

-

Han vi bor närmsta granne med och vi har börjat titta på boende, men när
vi började titta på vad vi har runt omkring oss, jo då har vi sådan som är 20
år äldre än oss och som har stora fina trädgårdar.
Ja, för det finns ju inga ställen för oss äldre att flytta till här i Frövi

Frövi grupp 1
Deltagarna i Frövi var också eniga om att det är viktigt för bygdens framtid att få inflyttning
av barnfamiljer då det på orten finns stora företag som ger arbetstillfällen och att det finns
goda pendlingsmöjligheter. Alternativa boendemöjligheter för äldre skulle kunna frigöra
villor för barnfamiljer och öka inflyttningen. Några nämnde också att det finns planer på
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nybyggnation av parhus som mellanboendealternativ men att inget bygge ännu kommit i
gång. Ett mellanboende i parhus nämnde dock som ett bra boendealternativ som flera av
deltagarna kan tänka sig. Bristen på boende i Frövi har medfört att flera av deltagarna börjat
se sig omkring efter ett mellanboende i Lindesbergs tätort eller Örebro. Dessa personer lyfte
då framförallt att det där finns ett varierat utbud av mellanboende och att de vill ha närmare
till service och ett större kulturutbud.
-

Vi skulle kunna tänka oss att flytta till Lindesberg.
Både för att det finns det mesta där och så länge man själv kan ta sig till de
olika platserna där, där finns ju bibliotek, apotek och allting, vårdcentral och
nära till lasarettet om så skulle vara.

Frövi grupp 1
Ja, jag kan tänka mig Örebro, där finns ju de här naturområdena och
Brunnsparken.
- Vi har också pratat om Örebro på sikt, alltså när man inte själv kan sätta sig
i bilen och åka dit för att gå på konsert eller på bio, de har ett helt annat
utbud av kultur i Örebro
- Men sen gäller det att väga det mot om man har sociala nätverk kvar här
också, det beror helt på om man får vara frisk eller om man är sjuk, det vet
jag ju inte i dag.
Frövi grupp 1
-

Behov av boende i Fellingsbro

Fokusgrupperna i Fellingsbro bestod av totalt 9 deltagare, 5 personer i åldern 65-75 år
(grupp1) och 4 personer i åldern 76-85 år (grupp 2). Två av deltagarna bodde i lägenhet och
övriga 7 deltagare i villa. Flera av deltagarna i Fellingsbro har bott i kommunen i hela sitt liv
och det fanns en stark vilja att bo kvar på orten även då man blivit gammal vilket en av
deltagarna uttrycker så här:
-

Men där tänker jag bo, helst tills jag dör.

Fellingsbro grupp 1
Enligt deltagarna i grupp 1 (65-75 år) saknas alternativa boenden för äldre på orten vilket
medfört att en del äldre som aktivt sökt nytt boende i stället sökt bostad i Arboga eller
Örebro. Framförallt så menade denna grupp att de saknar någon form av trygghetsboende
och framför önskemål om att ett sådan skulle uppföras på orten.
- […]Men han hade en egen lägenhet och så fanns det en matsal. Dit kunde
han gå och äta, jag tror tillochmed att om jag var och hälsa på då kunde jag
följa med dit och äta.
- Det var ju helt perfekt
- Så skulle jag vilja ha det
- Jag skulle vilja att det byggdes sådana lägenheter här
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Så att man kunde känna att man hade ett eget boende men att man fick
hjälp om man ville och att man kunde gå ner till matsalen om man inte
orkar laga mat
Fellingsbro grupp 1
-

Ett konkret förslag som lyftes fram kring ett trygghetsboende var att placeringen av ett
sådant boende skulle kunna ligga i närheten av ”Ekgården” då detta ligger relativt centralt
med närhet till service men också för att på så vis kunna nyttja den matsal och rehabilitering
som finns där. Även andra alternativ diskuterades i gruppen såsom en tomt där gamla
”Brogården” en gång legat och ett gärde mittemot Envalls.
Bland deltagarna i grupp 2 (76-85 år) var alla utom en person intresserade av ett boende i
”Tallen” i Frövi där det enligt deltagarna planeras för ett trygghetsboende. Som alternativ till
detta diskuterades också boende i ”Linden” i Lindesberg. Det sågs som mycket positivt att
det i närheten av ”Tallen” finns kommunikationer, apotek, matvarubutik och vårdcentral
men också att det finns möjligheter att nyttja sällskapsrum, hobbyverksamhet,
sjukgymnastik, hårvård/fotvård och så vidare. Avgörande för att en flytt till Frövi är aktuell
var också att deltagarna har ett socialt umgänge på orten. Alternativet är ett
trygghetsboende i Fellingsbro, men eftersom det saknas idag hade deltagarna planerat
utifrån ”dagens verklighet”. Ingen hade dock ställt sig i någon kö men om en flytt till annat
boende är aktuell så är trygghetsboende det som deltagarna skulle välja i första hand. En
person hade redan flyttat till ett mellanboende och var i stället inställd på att ”Ekgården” blir
nästa boende.
-

[…] För oss är Tallen inte något dåligt alternativ om de ska bygga ut där

Fellingsbro grupp 2
En gemensam angelägenhet för båda grupperna i Fellingsbro var också behovet av ett
korttidsboende i södra länsdelen. Många deltagare menade att det är orimligt för många
äldre och deras anhöriga att behöva åka ända till Storå om man är bosatt i den södra
kommundelen.

Behov av boende i Guldsmedshyttan/Storå

I Guldsmedshyttan/Storå deltog fyra personer i åldern 65-75 år (grupp 1) och 6 personer i
åldern 76-85 år (grupp 2) i fokusgruppsintervjuerna. Flertalet, sju personer, bodde i egen
villa medan tre personer bodde i lägenhet. Resultatet visar att flera av deltagarna bott i
Guldsmedshyttan/Storå länge och att de också i stor utsträckning önskade bo kvar på
orten/området så länge som möjligt.
- Man vill inte flytta till ett större samhälle bara för att man blir gammal
Guldsmedshyttan/Storå grupp 1
-

Både jag och min sambo har nog inställningen att vi vill bo kvar så länge det
går
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Guldsmedshyttan/Storå grupp 1
Deltagarna i åldern 65-75 år (grupp 1)var alla mycket intresserade av trädgård och av att
vara ute i skog och mark, vilket är ett av skälen till att man bosatt sig i
Guldsmedshyttan/Storå och gärna vill bo kvar. Om en flytt skulle bli aktuell tänkte sig denna
grupp främst någon typ av mellanboende. Några av deltagare berättade att de tittat runt lite
för att se vilket utbud som finns men att de ännu så länge inte har några konkreta planer på
att flytta. Då det inte finns något utbud på den egna orten hade man tittat på olika
alternativ, främst i Lindesbergs tätort, men andra alternativ var också intressanta. Denna
grupp var dock mest intresserad av någon typ av mellanboende då de ansåg att ett
trygghetsboende känns som att bo i ett kollektiv och att det liknar ett särskilt boende allt för
mycket. Trygghetsboende kändes därför som en nödlösning för dem. Ett mellanboende kan
dock ha olika innebörd för olika personer, vilket illustreras i följande citat:
Är det viktigt att kunna bo kvar i eget boende? Så länge som möjligt, eller
hur tänker ni om det? Vad skulle vara intressant för er?
- Då tänker jag på ”Senioren”, det tycker jag verkar bra faktiskt
- Det är dom här i Lindesberg mitt emot LIDL.
- Åh, där vill INTE jag bo.
- Vad heter det här stället inne i Örebro där man har en liten innerträdgård
också?
- Bovieran eller något sådant, va?
- Ja, just det. Det skulle kunna vara något sådant då
- Är det en dröm?
- Ja, det är väl det jag tänker. Men fortfarande skulle jag vilja bo för mig
själv. Alltså inte bo i något kollektiv utan att man har egen lägenhet i alla
fall
Guldsmedshyttan/Storå grupp 1
-

I Lindesberg finns det ju inga bostäder.
Fast de här nya är ju fina, de skulle de kunna bygga lite fler. Då har man
nära till affärer. Högst upp.
- Det vore ingenting för mig, jag vill bo i markplan
- Nej, ska jag bo i hyreshus vill jag bo högre upp. Så får man lite utsikt och så
är det tystare. Det kan jag tänka mig, sådana bostäder alltså. Vi åkte förbi
Karlsborg för ett tag sedan och där byggde de två stora höghus och så hade
man utsikt över Vättern, och där skulle man ju kunna bo. Mitt i byn så att
man kan gå och handla
- Ja, det borde finnas lite av varje, allt måste ju inte vara lika.
Guldsmedshyttan/Storå grupp 1
-

De yngre deltagarna menade samtidigt att det saknas boende på orten för de äldre som inte
passar in på särskilt boende. I detta sammanhang lyfte man upp äldreboendet ”Solkullen”
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som tidigare funnits i Ramsberg. Ett boende som alla pratade positivt om och som
deltagarna menade hade varit ett bra boende om det funnits kvar som ett alternativ.
Ja, det är klart att fanns ett sådant där ställe som ”Solkullen” kvar så skulle
jag vilja bo där
Guldsmedshyttan/Storå grupp 1
-

Grupp 2, det vill säga de äldre deltagarna 76-85 år, ville i ännu större utsträckning bo kvar på
landsbygden och önskade att det skulle uppföras ytterligare trygghetsboende i norra delen
av kommunen eftersom det skulle underlätta ett kvarboende på orten. Idag finns ett
trygghetsboende, Grönboda, i Storå men deltagarna menade att dessa lägenheter är för få
och att det finns behov av fler trygghetsboenden. De menade vidare att det är viktigt att
äldre som bor på landsbygden ska erbjudas möjlighet att bo kvar på orten och att
alternativen skall vara likvärdiga med boenden som finns i Lindesberg.
Vad är det som saknas, vad är det för boende ni vill ha om ni skulle behöva
flytta? Vad är det första ni tänker på?
- Det är ju sådant där trygghetsboende. Det måste det ju bli i så fall
Guldsmedshyttan/Storå grupp 2
-

Det är ju så här att ska man sälja en villa idag så har de ingen chans, de
måste ju ner till Lindesberg även om de inte vill. Det finns ju inget här. Och
då om en nu får dra fram så den här tomten, där den där lekskolan var som
brann ner, det vore ju en väldigt lämplig plats. För det är nära till affären
och inte långt till vården och apoteket och bussen stannar utanför om man
nu vill åka med den. Det är inte så långt till järnvägen heller, egentligen ett
väldigt bra läge.
- De flesta vill inte flytta in till stan de vill bo kvar här på landsbygden.
Storå/Guldsmedshyttan grupp 2
-

De äldre i denna grupp gav också förslag på en tomt som de menade skulle passa utmärkt för
ett trygghetsboende, en tomt där det tidigare låg en lekskola i Storå. Läget skulle innebära
att det är nära till affär, vårdcentral, apotek och kommunikationer. Dessutom är platsen
belägen nära en länga med lägenheter som i dag används som pensionärslägenheter och ägs
av LIBO. Enligt de äldre skulle detta innebära att personal från ett nytt trygghetsboende även
har nära till de äldre som idag bor i dessa pensionärslägenheter. En av orsakerna till att
många ville bo kvar och kände sig trygga var att deltagarna kände sig nöjda med hälso- och
sjukvården på orten. Vårdcentralen fungerar bra och det är nära till lasarettet. En viss oro
finns hos de personer som idag är bosatta i pensionärslägenheterna då man inte vet vad som
skall hända med dessa lägenheter efter att LIBO tagit över ägandet, kommer man att behöva
flytta eller finns det planer på att renovera lägenheterna och därmed en risk för högre hyra.

Behov av boende i gruppen sverigefinnar

I gruppen sverigefinnar deltog totalt åtta personer, i åldern 65-75 år (grupp 1) fyra personer
och i åldern 76-85 år (grupp 2) fyra personer. Av samtliga deltagare i denna grupp var två
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personer bosatta i Lindesberg, två personer i Vedevåg, två personer i Guldsmedshyttan, en
person i Storå och en person i Fellingsbro. Sex personer bodde i villa och två personer i
lägenhet.
Även i gruppen sverigefinnar var intresset av att bo hemma så länge som möjligt stort. När
frågor ställdes om intresse fanns i gruppen av att flytta tillbaka till hemlandet nu när de blivit
äldre visade det sig att ingen var intresserad av detta. Deltagarna menade att de idag helt
saknar en naturlig koppling till landet och flera av deltagarna berättade att föräldrar och
släktingar gått bort vilket också gjorde att de kanske inte längre hade någon naturlig plats att
komma tillbaka till då varken släkt eller barndomshemmet finns kvar. Sina rötter har man
numera i Lindesbergs kommun och det är också här man vill bo kvar och gärna då på den ort
där man är bosatt.
-

Jag åker mycket till Finland men jag kommer aldrig att flytta dit. Jag har
bott i största delen av mitt liv här och här finns mitt barn och barnbarn.
Det är många av mina bekanta, de har flyttat innan de blev pensionärer till
Finland. Nu är de tillbaka här.

Sverigefinnar grupp 2
I grupp 1 (65-75 år) resonerade flera om att det i dagsläget är intressant att bo kvar hemma
så länge som möjligt, att man i steg två är intresserad av någon typ av mellanboende för att
sedan, beroende på hälsan, kunna flytta till ett trygghetsboende alternativt särskilt boende.
För denna grupp var det också viktigt att det på ett trygghetsboende och särskilt boende
finns en finsk avdelning och finsktalande personal så att det är möjligt att umgås med andra
som talar samma språk, har en liknande bakgrund och en kultur som förenar.
-

Jag tror att många tänker att jag ska sälja huset och flytta till en insats och
lägenhet först och sedan titta vart kan det komma bra servicehus eller ja att
man kan bo med lite liksom liktänkande

Sverigefinnar grupp 1
I grupp 2 (76-85 år) ville deltagarna bo kvar hemma så långt det är möjligt men när detta inte
längre är möjligt så var ett par av deltagarna i denna grupp intresserade av att bo i
pensionärslägenhet/ trygghetsboendet Grönbo i Storå. En person ville flytta till ett
mellanboende i Lindesberg för att komma närmare service, vård och kulturutbud och en
person önskade bo kvar hemma. Även i denna grupp fanns ett intresse för
trygghetsboende/särskilt boende med finsk avdelning och finsktalande personal.
-

Jag trivs bra för tillfället där jag bor nu men att drömmen är ju att få en bra
lägenhet i Lindesberg. Som en mellanbostad. Och sen efter det hemmet

Sverigefinnar grupp 2
Även om det förekom olika önskemål kring boende i gruppen sverigefinnar så fanns det
också en tydlig gemensam bild som förenade dessa deltagare och det var tanken om ett
trygghetsboende med en finsk avdelning. Deltagarna menade ett det viktigaste för dem är
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gemenskapen med andra likasinnade landsmän och att det finns en risk för att man som
gammal tappar det svenska språket och faller tillbaka till att bara tala finska. För denna
grupp är det då av stor vikt att det finns boendealternativ som erbjuder en finsk avdelning
och finsktalande personal. Boendet kan i detta fall vara beläget i Lindesberg då deltagarna
ansåg att det är viktigare att få vara med likasinnade i ett gemensamt boende än att boendet
i detta fall är placerat på den ort där man bor i dag.

Hinder vid behov av boende
Utbud

Att det saknas ett utbud av boendealternativ är något som deltagarna ständigt återkommer
till och framförallt pekar de då på bristen av boenden på landsbygden och i kransorterna. På
vissa ställen finns det ett litet utbud som ändå verkar attrahera de äldre men där finns sällan
några lägenheter lediga. På flera av orterna nämner också deltagarna att de hört rykten om
att det skall byggas bostäder för äldre, både i form av mellanboendealternativ och i form av
trygghetsboenden, men att inget bygge ännu har kommit igång. Ett exempel på svar:
-

Men just i Fellingsbro finns det ingenting.

Fellingsbro grupp 1

Information

En återkommande reflektion i samtliga fokusgrupper är att de äldre saknar information om
och kring alternativa boenden men också information om vad de olika typerna av boende
innebär, många av deltagarna uttrycker en frustration över att inte veta vad det är för
skillnad mellan olika boendealternativ. En deltagare beskriver det så här:
Jag skrev upp en, två, tre, fyra, fem, sex olika benämningar som finns som
jag hör lite här och där. Äldreboende, särskilt boende, gruppboende,
serviceboende, vårdboende och trygghetsboende. Men jag vet inte vad det
är. Jag vet inte vad de innebär.
Frövi grupp 1
-

Uppfattningen bland deltagarna är att avsaknaden av kunskap och information om olika
boendealternativ blir en begränsning för dem då det ses som en grundläggande
förutsättning att man först har relevant information för att sedan utifrån fakta kunna bilda
sig en uppfattning och fatta beslut. Förutom att deltagarna inte vet vad det är för skillnad
mellan olika boenden och vad de står för så saknar de även information om: vilket utbud av
boende som finns i Lindesbergs kommun? vilka planer finns på att bygga boenden som
passar äldre? till vem vänder man sig för information om boende? vilka rättigheter och
skyldigheter har man som hyresgäst i olika boendealternativ? finns det åldersgränser? kan
man ställa sig i kö till alla boenden? Kan man stå i kö innan behov uppstått? vilka regler
gäller för särskilda boenden? Finns det skillnader mellan de särskilda boenden? kan man
välja vilket särskilt boende man vill komma till eller vad är det som styr var de äldre hamnar?
är det behov eller önskemål som styr? Följande två citat visar på att det finns en avsaknad av
information och kunskap kring boende:
-

Men Grönboda sa du, är det inte jättedåliga som kommer dit?
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Jag vet inte, jag vet inte.
Men det är väl i regel Solliden som är det sista?
Mm, men jag tror att det är alla möjliga typer av boende på Grönboda.
Men är det mera så det känns att man blir anvisad till ett boende när det är
dags, att man inte själv har möjlighet att välja?
- Jag vet inte alls hur det fungerar.
Frövi grupp 1
-

-

Jag tycker att de ska komma fram till ett resultat om Tallen snart, om de ska
bygga ut eller inte.
För att det har med dina framtidstankar att göra?
Ja, lite framtidsplaner

Fellingsbro 2
Att inte veta skapar enligt de äldre en osäkerhet och en otrygghet, man vet helt enkelt för
lite för att göra aktiva val, de har heller inte behövt denna typ av information tidigare och
har därför inte ägnat någon tid till att själv söka information. Deltagarna menar också att
avsaknaden av information inte bara gäller själva boendet utan även andra tjänster som
berör äldres boendesituation som exempelvis hemtjänst och färdtjänst och
kollektivtrafik/kompletteringstrafik. Frågor som deltagarna ofta nämner och som är mera
kopplat till ”kringtjänster” är exempelvis: Vilken typ av hjälp finns att få för äldre? Vilka
regler gäller för hemtjänst? Vad kostar hemtjänst? Är det skillnad på kommunala och privata
tjänster? Kan man få hjälp utifrån personliga önskemål? Kan man som äldre i ordinärt
boende delta i aktiviteter som ordnas i särskilda boenden? Var kommer maten ifrån som
levereras av hemtjänsten? Vem kan få färdtjänst? Hur fungerar färdtjänst och hur ansöker
man? Hur fungerar kollektivtrafiken i kommunen? Finns det mjuka linjen trafik i Lindesbergs
tätort? Hur får man tag i tidtabeller? Finns det kompletteringstrafik till alla landsbygdsorten?
Citatet nedan får exemplifiera hur övergången från att alltid haft tillgång till bil och sedan
vara hänvisad till kollektivtrafiken kan bli en svårighet för äldre:
Jag har ingen erfarenhet av kommunikationer överhuvudtaget. Jag har haft
bil i hela mitt liv och kört med den jämt.
- […]
- Och det ser ju ut som att en inte ens kan få en turlista så att man vet när
bussarna går. Det är ynkligt.
Guldsmedshyttan/Storå grupp 2
-

När frågor ställs om hur deltagarna vanligen brukar ta in information, om de använder
datorer eller om föredrar dagstidningar eller om de inhämtar information på annat vis så
varierar svaren stort. Flertalet av deltagarna svarar att de i stor utsträckning läser den lokala
tidningen för att hålla sig uppdaterade och då främst på vad som händer lokalt. Ett annat
vanligt förekommande sätt att inhämta information är att få den i ”andra hand”, det vill säga
av vänner och bekanta som ”har hört”. Relativt få deltagare använder sig av dator för att
söka information och anger då ointresse som främsta argument men det finns också
undantag där personer som tillhör de äldre deltagarna använder datorn flitigt och ser den
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som livsviktig för att söka information. Flertalet av deltagarna har mobil men använder den
inte i syfte att söka information. De informationskanaler som deltagarna använder mest är
med andra ord den lokala dagstidningen men också de kostnadsfria reklambroschyrer som
finns och som varierar beroende på var i kommunen du är bosatt. De äldre menar också att
det är mycket information som plötsligt blir aktuellt i jämförelse med tidigare vilket också
gör att det är svårt att ta till sig all information, samtidigt finns det de som anser att det
också är ett eget ansvar att ta reda på hur saker och ting ligger till, vilket många också verkar
göra men man går då främst via vänner och bekanta.
- Men dagstidning, har ni det allihop?
- Ja, den hänger kvar.
- Det måste man ju ha för att få rätt på någonting.
Fellingsbro grupp 1
Många av deltagarna menar att information är viktigt ur olika aspekter, dels för att öka
kunskapen om utbudet av bostadsalternativ och tjänster kopplade till boendet men också
för att öka tryggheten hos äldre. Att ha kunskap och kontroll över vad som erbjuds, vad som
gäller och vilka krav som ställs stärker äldre. Något som flera av deltagarna framför är därför
behovet av en mera samlad information både i tryckt form och på nätet som kan underlätta
får såväl äldre som för deras anhöriga, en typ av äldreguide. Några nämner också att det
förekommit speciella dagar där exempelvis föreningar och kommunen fått presentera sina
verksamheter som något positivt och att det finns en speciell tidning som ges ut på finska
som flera i gruppen sverigefinnar läser. Följande citat visar på deltagarnas behov av
information:
Nä men det är som vi har sagt förut, att det för det första så har man ju inte
kommit till den situationen att jag suger i mig de där grejorna som jag
skulle behöva
- Ja
- Och för det andra så är det nog faktiskt så att man behöver satsa ordentligt
på information på olika sätt
- Mmm
- Så att man kan få ut de här viktiga budskapen tror jag
- Så att er tanke där, det är väl någon sorts informationsfolder, tycker jag
låter alldeles utmärkt
Lindesberg grupp 1
-

Ekonomi

Vilken typ av bostad deltagarna söker verkar till stor del bero på den enskildes ekonomiska
förutsättningar. I samtliga fokusgrupper lyfter deltagarna fram vikten av att det bör vara
ekonomiskt möjligt för alla att byta bostad och flytta från sin nuvarande bostad till ett
mellanboende alternativt ett trygghetsboende. En av deltagarna beskriver det så här:
-

Det viktigaste av allt det är att det är billigt så att ALLA kan ha råd att bo
där
Ja
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- Litet och smart även för de som har låg, lägsta pensionen
Fellingsbro grupp 1
Många menar dock att de bostäder som byggs i dag blir ett alltför dyrt alternativ för många
äldre och att det finns risk för att det skapas ett A och B lag. Det är tydligt att det finns stora
ekonomiska skillnader i gruppen äldre som också speglar sig i val av boende. De äldre som
fortfarande lever tillsammans med make/maka upplever att de har det bättre ekonomiskt då
de fortfarande har två inkomster som ger dem ett visst utrymme i valfrihet när det gäller
flytt till annan bostad. Ett exempel på detta är att några av deltagarna nämner att de
drömmer om att bo i ett trygghetsboende med vinterträdgård, typ ”Bovieran”, medan andra
lyfter att flertalet äldre inte skulle ha råd med ett sådant boende. I stället menar denna
grupp av äldre att exempelvis de som lever ensamma inte har samma utrymme utan blir i
stället begränsade i sitt val då kostnaderna för en ny bostad skulle överskrida de utgifter de
har i sitt nuvarande boende. För denna grupp är det viktigare att boendet är billigt vilket
också resulterar i att de har helt andra krav och önskemål kring boendealternativ, vilket för
somliga kan innebära att det billigaste alternativet i dagsläget är att bo kvar hemma och för
andra att de måste välja en mindre lägenhet med enklare standard. Följande citat beskriver
hur en av deltagarna resonerat kring detta med ekonomi och bostadsval:
Ja, när jag vart ensam så funderade jag nog på om jag skulle flytta men jag
upptäckte att jag nog bor bäst och billigast där jag är nu och jag har just
bytt två balkongdörrar och ett par fönster, så att det skulle bli lite säkrare
där jag bor också och ja, nu har jag inga tankar på att flytta, för jag vet inte
vart jag skulle vilja bo i så fall
Lindesberg grupp 2
-

En annan aspekt som indirekt gäller äldres boende ur ett ekonomiskt perspektiv och som
diskuterats i alla fokusgrupper är kostnader för hemtjänst. Vissa äldre upplever det kostsamt
med hemtjänst medan andra i hög grad verkar beredda att betala för tjänster i hemmet om
det möjliggör ett kvarboende. Många är dock osäkra på vad hemtjänst egentligen kostar och
om det är någon skillnad ekonomiskt om de anlitar kommunal respektive privat hemtjänst.
Ett resonemang kring detta citeras här:
Då kan man ju ta privat.
Ja, det var det jag också sa.
Det blir inget dyrare?
Jo, det blir mycket dyrare och det beror på hur mycket hjälp man ska ha. Är
det någon som behöver hjälp 3-4 gånger i veckan så blir det jättedyrt.
- Min syster hade hjälp fem/sex gånger om dagen och hon betalade inte mer
än högkostnadsskyddet och det är väl 1700 kr i månaden och då hade hon
hjälp med allt.
- Ja, ja då är det ju inte mycket.
Guldsmedshyttan grupp 1

-
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Geografi

Gemensamt för de deltagare som bor på annan ort än i tätorten Lindesberg är en önskan om
att kunna bo kvar i kransorterna även då personerna blivit äldre. Många av deltagarna
berättar att de bott på orten under nästan hela sitt liv och att det är här de har byggt upp
sina sociala nätverk och känner sig trygga och hemma. Så här uttrycker en deltagare i
Fellingsbro det:
-

Ja har man bott, vad blir det, 53 år på samma ställe, då får man vara där
man trivs.
Ja, så länge som man orkar.
Jag känner igen nästan allihop. Jag har sett alla någon gång.

Fellingsbro grupp 1
Dock menar deltagarna att det i kransorterna är än svårare att finna någon typ av
mellanboende för äldre vilket gör att många äldre antingen tvingas att bo kvar i sin ordinarie
bostad eller att flytta till tätorten Lindesberg där tillgången till alternativa boenden ändå än
större. Följande två citat får belysa vikten av att det finns boendealternativ för äldre även på
landsbygden:
-

-

Det är nog så att känner man så att flyttar jag in till Lindesberg så är jag
mera trygg, då blir det ju så. Men om man har möjlighet att välja och det är
likvärdigt så är det nog många som vill bo kvar på landsbygden då.
Ja, för här är ju inte dött på något sätt.
Ja, det låter på er som att ni vill bo kvar?
Ja, så länge det är möjligt.
Nej, det är som de säger, varför ska allting flyttas in till Lindesberg.
Nej, utan många vill att det ska byggas här ute också.
Ja, men nu är det ju så att vi måste flytta dit där de bygger.
Storå/Guldsmedshyttan grupp 2
Lite variation på byggande och sen att landsbygden får finnas kvar för att
överhuvudtaget ha det valet.

Storå / Guldsmedshyttan grupp 1
-

Lite variation på byggande och sen att landsbygden får finnas kvar för att
överhuvudtaget ha det valet.

Storå / Guldsmedshyttan grupp 1
Andra aspekter som deltagarna lyfter fram som negativt om man bor på landsbygden eller
ute i kransorterna är en försämrad service både när det gäller hälso- och sjukvård men också
samhällsservice såsom nedläggningar och minskade öppettider av livsmedelsbutiker, apotek,
bibliotek, sämre kollektivtrafik och så vidare. Vissa deltagare menar också att det innebär ett
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sämre utbud och högre priser för dem som är bosatta i kransorterna. Många upplever också
att de varit med om många nedläggningar och besparingar vilket gör att man aldrig kan vara
riktigt trygg om man bor på en mindre ort. Sammantaget är detta för vissa personer, i
kombination med att det saknas boendealternativ, ett tvingande skäl till att flytta ifrån sin
nuvarande boendeort och i stället bosätta sig i tätorten Lindesberg. Några går så långt som
att resonera kring att bo på landsbygden faktiskt kan innebära både en känsla av att vara
isolerad och att vara bortglömd. Ett par citat som visar på deltagarnas vilja att bo kvar
samtidigt som det finns ett missnöje med en alltmer försämrad service följer här:
Jag tycker att både det ena och det andra börjar försvinna på landsbygden.
Den blir mer och mer utarmad och det tycker jag är fel.
- Ja, för man vill ju inte flytta till ett större samhälle bara för att man blir
gammal.
- […]
- Jag trivs i kommunen fast det är ju det att när man ser att allt försvinner så
tänker man att ”usch, hur ska det bli till slut”
Storå / Guldsmedshyttan grupp 1
-

I Frövi pekar man på vikten av att bygga alternativa boenden för äldre för att på så vis öka
inflyttningen av barnfamiljer till orten. Att kunna erbjuda ett varierat utbud av boende för
äldre skulle frigöra villor som istället kan övertas av yngre familjer. Deltagarna menar att
detta skulle innebära en positiv utveckling av orten då det finns flera stora företag på orten
som kan erbjuda arbetstillfällen samtidigt som det finns goda pendlingsmöjligheter. En
potential som de äldre menar skulle innebära en ökad framtidstro och en trygghet för de
äldre som önskar bo kvar på orten.
-

Jag tror att det är viktigt att man kommer i gång med byggandet. För det är
en väldig efterfrågan på hus här
Ja, och gamlingarna vill ju bli av med sina hus
[…]
Och unga människor vill flytta hit för att de får jobb här och det blir
rotation, det borde bli rotation på villor och sådant. De unga vill ha villor
och det är ju inte så särskilt mycket villor till salu i Frövi, för där finns
ingenstans att flytta.

Frövi grupp 1

Praktiska och själsliga svårigheter

Många av de äldre upplever frågan om en flytt både själsligt och praktiskt jobbigt. De
känslomässiga banden kan handla om att de har många minnen kopplade till själva bostaden
men också till betydelsen av de saker som man omgett sig med under ett helt liv, såsom
favoritmöbler, foton, tavlor. Dessutom handlar det för många om en identitet, att de byggt
upp ett liv med vardagliga rutiner som är viktiga att kunna fortsätta med. Det finns också en
oro över att kanske inte få rum med alla saker i ett nytt boende och därför behöva göra sig
av med en massa saker som har ett värde för den enskilde. Själva flytten beskrivs också av
många som besvärlig rent praktiskt då många äldre samlat på sig saker under flera år som de
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menar kan bli besvärligt att flytta, många äldre har också sparat barnens saker och
ytterligare ett orosmoment blir då hur och var dessa saker skall förvaras om den äldre
flyttar. Dessutom är den äldre beroende av hjälp vid en flytt kanske både av anhöriga och av
en flyttfirma vilket gör att de hamnar i en både en beroendeställning där de inte vill vara till
”besvär” men också att de behöver ta ställning till en flytt ur ett ekonomiskt perspektiv,
vilket för många kan vara betungande. Följande citat beskriver hur en flytt påverkar äldre ur
olika perspektiv:
-

-

Det är väl mentalt också, det är ju inte bara fysiskt liksom man kan få
flytthjälp och folk bär grejorna, men det är väl att få huvudet med i själva
flytten
Och det sjunker väl inte in så lätt när man blir äldre så blir det svårare.

Sverigefinnar grupp 1
Barnen har mycket grejor kvar så det vore besvärligt att flytta och sätta dit
en massa containrar och slänga en massa grejor.
- Så jag vill nog helst bo kvar så länge jag kan.
- För det är, ja det är enklast för mig och för barnen med.
Lindesberg grupp 2
-

Föreställningar och attityder

Det finns många föreställningar bland deltagarna om huruvida det är kö till olika
boendealternativ eller inte, vissa menar att det är långa köer medan andra tänker sig att den
dagen de vill flytta så är det inga problem att få någon bostad. Det finns också ofta en
felaktig bild av vad olika boenden innebär och många äldre har också en vag bild av vilka
boendealternativ som finns och vilka regler som gäller kring olika boenden, främst för att det
saknas kunskap. Detta leder till att många tar dagen som den kommer och tänker att det
ordnar sig den dagen det blir aktuellt, i dagsläget är man för ung för att behöva oroa sig och
planera för sitt framtida boende. Samtidigt finns också en tilltro till att barnen skall hjälpa till
och ordna kring en flytt och nytt boende.
Hos många som bor på landsbygden eller ute i kransorterna finns också en känsla av
uppgivenhet över alla neddragningar som skett under åren och som gjort att samhällsservice
och annat minskat vilket i sin tur inger en känsla av att det är för sent att planera då allt
redan är borta. Dessutom påpekar deltagare i de fokusgrupper som består av äldre äldre att
de kommer att vara för gamla och inte hinna ta del av några nya boenden. Flertalet är
dessutom väldigt ambivalenta när en flytt kommer på tal, många inser att de kanske
kommer att behöva flytta men att de egentligen inte vill. Nedan följer några citat som är
kopplade till äldres föreställningar och attityder som hinder till flytt:
Men man vet ju via grannar och sådant att det är ju ingen som kan bestämma själv
eller önska vart man vill komma
- Nä
- Utan det är ju bara om man råkar bli hänvisad någonstans och det kan ju bli Storå.
Frövi grupp 1
-
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-

Men i Frövi, i Tallen, där är det 150 i kö sa en farbror som jag brukar träffa
Frövi grupp 1

Har ni tänkt något framåt? Om ni skulle behöva flytta, vad tänker ni då? Skulle det
vara någon typ av mellanboende, är det viktigt att det finns?
- Ja, om inga av barnen tar hand om det.
Lindesberg grupp 1
-

Och en tycker jag att det är svårt när man bor i en by så här, för det finns inget
kommunalt kvar i Ramsberg överhuvudtaget. Förut så hade vi ett jättefint
ålderdomshem men det är sålt nu och i privat ägo.
- Och affärer och allt, en affär har vi kvar.
- Och sjukstuga hade ni och apotek.
- Ja, allt, till och med bibliotek
- Och nu finns inget sådant kvar?
- Nej. Så det är egentligen för sent att börja diskutera det här.
Guldsmedshyttan grupp 1
-

Bostäder för äldre - Äldres bostadsval
Äldre är en heterogen grupp med olika önskemål

När deltagarna i fokusgrupperna beskrev hur de ser på olika boendealternativ så framträder
en bild av unika personer med unika behov. Deltagarna menade att det finns stora
variationer mellan individer men också i olika faser av åldrandeprocessen. Det kan
exempelvis vara stor skillnad i hälsa hos två 85-åringar, vilket visar sig i helt olika behov av
boende. Några personer i fokusgrupperna talade exempelvis om att de är oroliga över
ensamhet och att en ökad trygghet i form av exempelvis trygghetsboende skulle kunna öka
deras välmående. Andra talade i stället om vikten av självständighet och närhet till kulturellt
utbud vilket i stället kan tyda på att dessa personer i första hand önskar någon typ av
mellanboende. Vissa menade att ålder och funktionsnedsättningar snarare är det som driver
dem till att byta bostad och att det viktigaste för dem är att bostaden är anpassad utifrån
deras behov. En annan bidragande orsak till äldres olika behov och önskemål kan vara att
det finns språk- och kulturskillnader. Hos gruppen sverigefinnar fanns ett uttalat önskemål
om att få umgås med likasinnade som talar finska och att det för dem är viktigt att det finns
finska avdelningar inom både trygghetsboende och särskilt boende. Ytterligare en aspekt
som flera deltagare tog upp är att det inom gruppen äldre också finns olika ekonomiska
förutsättningar. Följande citat får exemplifiera de stora olikheter som finns i äldres
boendeval:
-

Det är så olika som du sa. Det finns 90-åringar som bor hemma och sen är
det ju de som är 60 och som redan har flyttat

Sverigefinnar grupp 1
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Bo kvar hemma

Den övervägande delen av deltagarna framhåller att de kommer att bo kvar i sitt nuvarande
boende och planerar inte att flytta. Att kunna bo kvar i hemma i sitt boende förknippas ofta
av deltagarna med självständighet och trygghet, att ha kontroll över invanda och vardagliga
rutiner, möjligheten att vistats i en välbekant miljö och möjlighet att umgås i ett välbekant
socialt nätverk, det är här man har skapat sig en identitet. Flera av deltagarna har också bott
länge i sin bostad, vissa så länge som 50 år, vilket också gör att personerna är mindre
benägna att flytta då de är väldigt fästa vid både sin bostad och miljön runt omkring. Man är
trygg i bostaden, man känner miljön kring denna och det finns ett osäkerhetsmoment i att
flytta. Några nämner att de är osäkra på hur de skulle uppleva en mindre bostad och hur de
skulle röra sig i en ny miljö. Följande citat får spegla en av deltagarnas erfarenhet av detta:
-

-

Vad var det du inte gillade med din nya lägenhet när du flyttade?
Nej men, jag hade ju ingenting att göra.
Nej, det tror jag är svårt att flytta sådär.
Ja, det var jättesvårt faktiskt. Jag tog cykeln varje morgon och åkte ut, jag
är född ute i Rya så jag tog cykeln och åkte ut dit. Hälsade på barnen och
sådär. Det är väl en frihet att bo i lägenhet jag har ju gjort det en tid men
det var knappast så att jag orkade med det. Därför det var ju då man
arbetade och visst då hade man ju något att göra men jag tyckte det var
som att bo på hotell eller nästan mer likt ett fängelse faktiskt.
Jag kunde inte förlika mig med det!

Guldsmedshyttan/Storå grupp
Flera av deltagarna som bor i villa, och som är angelägna om att bo kvar, är beredda att
betala för tjänster som möjliggör ett kvarboende och en del har redan anlitat hjälp, vanligtvis
med trädgårdsskötsel, skottning och städning, det vill säga de tunga delarna i skötseln av
bostaden. De flesta är dock angelägna att göra saker själva för att “hålla igång”, då arbetet i
sig är en del av tillfredsställelsen med boendet. En klar majoritet ägnar också mycket tid åt
aktiviteter knutna till boendemiljön och om man inte längre kan utföra dessa menar många
att de inte heller skulle uppskatta boendet fullt ut. Följande två citat är exempel på hur
viktigt detta är:
-

Jag köpte en ny gräsklippare för jag tycker att det är så roligt att klippa
gräs. En gång hann jag klippa. Sonen tar den först.

Fellingsbro grupp 2
-

Min sambo håller mig i drift hela tiden (skrattar)
Ja, det ska byggas och repareras, det är gamla lador och stall.
[…]
Jag har behov av det där arbetet. Det ska finnas där, gärna regelbundet. Jag
gick med motorsåg i förrgår.

Sverigefinnar grupp 2
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Att klara sig själv så långt det är möjligt är något som är viktigt och deltagarna sätter stort
värde i att kunna vara självständiga. Samtidigt nämner många, speciellt gruppen äldre äldre,
att de mer eller mindre har ett behov av hjälp från anhöriga eller hemtjänst för att kunna bo
kvar hemma. Överlag finns också en positiv inställning till att det finns hjälp att få och att
hemtjänsten gör ett mycket bra jobb, vilket underlättar ett kvarboende. Gällande
hemtjänsten så finns det dock ett par negativa aspekter som flera nämner som ett hot mot
tryggheten i hemmet och det är att deltagarna saknar en kontinuitet bland
hemtjänstpersonalen, det vill säga att de får besök av alltför många personer men också att
personalen är för stressad och inte finns i hemmet tillräckligt lång tid. För att möjliggöra ett
kvarboende och göra det så bra som möjligt menar deltagarna att det är viktigt att
kommunen satsar på hemtjänsten:
-

Men då är det lika bra att man satsar på hemtjänsten och bor kvar i sina
hus och hoppas att man får hjälp tills man dör. För att är man som jag snart
84 år, då är det ju lite svårt att tänka om och börja flytta.

Lindesberg grupp 2
En annan viktig aspekt vid kvarboende är, menar deltagarna, känslan av att vara en del i ett
sammanhang. Då flera av deltagarna bott i samma område/ort under en längre tid har de
också en god kännedom om varandras situation vilket gör att många äldre hjälper varandra
med att till exempel handla eller bjuda hem andra som är ensamma och saknar aktiviteter.
Flera har också satt i system att ”titta till” varandra för att på så sätt kunna vara vaksamma
på om något hänt eller om någon behöver hjälp. För många är detta en stor trygghet och
sociala nätverk är därför en viktig anledning till att många äldre vill bo kvar hemma. Ett
exempel på detta återfinns i detta citat:
-

Och min granne hon har två hundar som hon är ute och går med varje dag
och de slinker in till mig för de vet att de får godis. De kommer varje morgon
för att se så att jag är uppe och vaken. Och kommer hon inte med hundarna
så brukar hon tala om att idag kommer jag inte

Guldsmedshyttan/Storå grupp 1
Den viktigaste aspekten av att bo kvar hemma är att deltagarna så långt det är möjligt önskar
att bo kvar i den miljö som de trivs i och i det hem som de under lång tid byggt upp. Här finns
tryggheten i form av minnen och vardagsrutiner och många oroar sig för att behöva flytta,
eller att tvingas till en flytt. En av deltagarna uttrycker det så här:
-

Man ska inte behöva flytta för att man blir gammal.

Lindesberg grupp 1

En viktig åtgärd för att underlätta äldres kvarboende i det egna hemmet är att
bostadsanpassa äldres villor/lägenheter i större utsträckning. I undersökningen framgår att
många har hjälp av hemtjänst och anhöriga för att klara vardagen men också att äldre i
högre grad vill vara självständiga och klara av saker på egen hand vilket skulle kunna
underlättas om fler fick hjälp med bostadsanpassning. För att underlätta kvarboende i
27

70

framtiden behöver det också ske en förändring när det gäller planering av nya bostäder
menar deltagarna, vilket exemplifieras i följande citat:
-

Men om man i förebyggande syfte gör vissa saker, så kostar inte det så mycket som
att bygga om. För om du bor hemma i din bostad, det kostar jätte mycket. Och
många vill ju bo kvar och kunna göra det och få hjälp med anpassning. Men det är ju
hemma det, och när det byggs någonting nytt så måste man tänka lite mer än vad
man har gjort förut tycker jag

Lindesberg grupp 2

Motiv till att flytta

En klar majoritet av deltagarna menar att ett kvarboende är att föredra så länge det är
möjligt men det finns också de som lyfter fram motiv som skulle få dem att omprioritera sitt
kvarboendebeslut och i stället fundera på någon annan typ av boende. Motiven syftar ofta
till att de äldre behöver anpassa sig till en förändrad livssituation. Men motiven kan också
skilja sig beroende på om den äldre väljer att flytta från en bostad eller till en annan bostad.
Följande exempel är motiv som kan få att deltagarna kan tänka sig att flytta från sin
nuvarande bostad:
•

En försämrad hälsa som gör att de äldre inte längre orka med att sköta om sin bostad
uppger flera deltagare som ett motiv för att överväga en flytt. Boendet kan upplevas som
onödigt stort och svårjobbat, vilket gör att ansvaret känns alltför tungt. I motsats till att
som tidigare beskrivits finna glädje i att hålla igång och se om sitt hus skapar en
försämrad hälsa och begränsade fysiska resurser en minskad ork vilket gör att man inte
längre kan utföra dessa sysslor och då inte heller uppskattar boendet fullt ut.
- Ja, jag tänker att om det finns, man väljer att bo kvar i huset ganska länge
om man får vara så här, beror på hur frisk men så skulle jag kunna tänka
mig att flytta direkt när man börja känna: nej nu orkar man inte så mycket
liksom.
Sverigefinnar grupp 1

•

Att inte längre orka med enklare vardagsbestyr som exempelvis städning och
matlagning gör vardagen besvärlig och begränsar livsutrymmet. För deltagarna är det
viktigt att de kan fortsätta att klara sig själva i stor utsträckning men att de också har
möjlighet att få hjälp om de önskar. Ett bra alternativ kan enligt flera deltagare då vara
någon typ av trygghetsboende eller annat boendealternativ men då förenat med
hemtjänst och matleveranser:
- Så att man kunde känna att man hade ett eget boende men att man fick
hjälp om man ville.
- Att man kunde gå ned till matsalen om man inte orkar laga mat.
Fellingsbro grupp 1

•

Ensamhet och otrygghet kan dels bero på att man saknar vänner/anhöriga men också på
att man bor på landsbygden och inte kan ta del av samhällsservice på samma sätt som de
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som bor i centralorten Lindesberg och därmed upplever att man känner sig isolerad.
Följande citat speglar detta med ensamhet:
Men jag har vart på, min gubbe blev dement så då var jag på anhörigträffar
och då var det en dam som var så smart och hon sa att hon tyckte att det
var hemskt att det satt ensamma gummor ute i stugorna
- Så hon hade skrivit ett papper till sin son som hade, att när jag blir gammal
så och vill bo kvar, för det kommer jag säkert vilja göra sa hon, men då ska
du sätta in mig på ett hem för jag vill inte vara ensam
Fellingsbro grupp 1
-

•

Att inte längre kunna köra bil menar flera av deltagarna som är bosatta på landsbygden
eller i någon av kransorterna är ett motiv till att man överväger att flytta från sitt
nuvarande boende. En majoritet av deltagarna oroar sig över hur de skall klara sig när de
inte längre själva kan förflytta sig utan måste förlita sig på kollektivtrafik, färdtjänst eller
kompletteringstrafik. Många tror att de kommer att känna sig starkt begränsade och att
de skulle överväga en flytt från landsbygden in till centralorten för att bli mer mobila.
- När man inte har körkort, då kommer man inte fram särskilt bra
- Då är det inte så lätt att bo här
- Bilen är ju viktig
- Ja
- Ja bor man utanför sådär liksom då är det livsviktigt
Sverigefinnar grupp 1

•

Begränsad tillgänglighet. Några av deltagarna bor i lägenhet där det saknas hiss och
andra bor i villa med övervåning, båda dessa är exempel som deltagarna nämner som
begränsande och som gör att de så småningom anser att de kommer att behöva byta
bostad.
- Vi bor i ett hus och börjar ju känna av att det är trappor i huset. Det behövs ett
hus närmare stan, eller bättre. Det är bra där vi bor nu också men orken tar ut sin
rätt.
Frövi grupp 1

Följande exempel är i stället motiv som kan få deltagarna att flytta till ett annat
boendealternativ:
•

Behov av ett större utbud av aktiviteter. Flera deltagare nämner att de har ett behov av
närhet till butiker, arrangemang och ett större utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och
anger det som skäl till att vilja flytta in till centralorten Lindesberg eller Örebro. Ett
exempel på detta citeras här:
-

Men som sagt som någon annan sa, man inte bli yngre. Vi funderar på att
flytta någon annanstans för att få lite närmare till affärer och andra
begivenheter, så vi kanske skulle vilja flytta till Lindesberg, när den dagen
kommer och bo där i något ja lämpligt boende
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Frövi grupp 1
•

Ett ökat behov av bekvämlighet men också av vård och omsorg nämner några av
deltagarna, framför allt de äldre äldre, som ett motiv till att flytta till ett annat boende
och syftar då främst på ett trygghetsboende då de menar att de är för friska för att bo på
ett särskilt boende men att de är i en fas i livet då de skulle önska att de hade tillgång till
vård utifrån sina behov och en större bekvämlighet.
-

Jo, men så är det ju och det är likadant i Finland. Men just att om det finns
tillgång och köpa service eller ja få service, då tror jag att fler skulle flytta tidigare.

Sverigefinnar grupp 1
•

Att det byggs ett trygghetsboende med en avdelning för finsktalande. I gruppen
sverigefinnar finns ett önskemål om ett boende där de kan umgås med ”likasinnade”,
tala sitt eget språk och känna en gemenskap, något som enligt flera av deltagarna skulle
göra en flytt till sådant boende intressant.
- Om man har möjlighet att flytta till en sådan här sektion, då tror jag att
fler finländare skulle flytta dit om man hade möjligheten.
Sverigefinnar grupp 1

•

Trygghet. När tryggheten i hemmet övergår till otrygghet anser de äldre att tryggheten
bättre kan uppnås i ett särskilt boende där personal finns tillgänglig dygnet runt.
-

Men jag skulle inte vilja bo kvar hemma om jag blir så dålig att jag måste ha folk
springandes hos mig hela dagarna. Då vill jag hellre bo någon annanstans där jag
skulle känna mig tryggare.

Lindesberg grupp 1
•

Att själv bestämma över sitt boende. Framförallt de yngre äldre är fast beslutna om att
de själva vill bestämma och se över sitt boende medan de är i stånd att göra det. Här
finns en stark vilja till självbestämmande som styr och motiverar personerna att vilja
flytta till ett boende man själv valt innan de blir så dåliga att någon annan måste göra
valet åt dem.

•

- Ja alltså, man har så att säga bild av eget ansvar så länge som möjligt
- Och då har vi slagit till och gjort det här valet
- Och för att, jag återvänder till en än gång till att jag vill inte bli förflyttad va
- Nej
- Det är jätteviktigt för mig
Lindesberg grupp 2

Att skapa en boenderotation så att den yngre generationen kan flytta in i de äldres
villor och äldre kan flytta till bättre anpassade bostäder menar majoriteten av
deltagarna är en viktig strategi för att kommunen ska utvecklas vilket då också
medför en ökad trygghet.
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-

Och då blir det ingen cirkulation, då flyter de unga från kommun, då bor de
där och kanske jobbar här och skattepengarna går dit. Man får nog börja på
att tänka lite

Lindesberg grupp 2
•

Att flytta till ett boende som andra likasinnade valt. Det finns enligt deltagarna en
trygghet i att veta vilka ens grannar blir och att andra som valt ett boende
förmodligen valt det för att det är ett bra alternativ.
-

Ja alltså, när det gäller lägenheter och sådär, man tittar lite på var det kan
finnas och vart folk bor.

Guldsmedshyttan/Storå grupp 1

Mellanboende

Gällande mellanboende så det finns ett stort behov i hela kommunen då det enligt
deltagarna saknas boendealternativ för dem som inte önskar bo kvar i eget boende men som
samtidigt är för friska för att bo på ett särskilt boende. Majoriteten trivs i sitt nuvarande
boende men många har också ett behov av en annan typ av boende och kan därför av olika
anledningar tänka sig att flytta om det nya boendet är minst lika bra eller bättre än det
nuvarande. Uppfattningen om vad ett mellanboende innebär varierar dock stort mellan
deltagarna, för någon kan det vara en mindre hyreslägenhet medan det för någon annan
handlar om ett parhus. Det viktigaste med ett mellanboende är att det för den enskilde
personen innebär en fortsatt möjlighet att vara självständig och de äldre lägger också stor
vikt vid att de själva kan besluta om var de vill bo, det vill säga att det finns ett tillgängligt
och varierat utbud.
Förutom kostnad, utformning och läge är det personens behov och önskemål som är
avgörande för om bostadsalternativet är intressant, vilket kan skilja från person till person då
äldre inte är en homogen grupp. För vissa personer kan läget vara avgörande om personen
exempelvis vill komma närmare samhällsservice medan tillgängligheten till grönområden är
den avgörande faktorn för andra. Somliga anser i stället att boendekostnaden är det
viktigaste vid valet av ny bostad och menar då att det är angeläget att det finns små och
billiga lägenheter att tillgå. Andra tycker i stället att det är viktigt att ett mellanboende är
anpassat efter äldres behov och då är god tillgänglighet ett krav. Men det finns också
deltagare som menar att bekvämlighet är det avgörande vid byte av bostad. Följande citat
visar på behovet av anpassade bostadsalternativ för gruppen äldre:
Men att det finns inte bostäder här.
Vi har stått i kö till de här nya husen som de byggde men vi var för långt borta så vi
fick aldrig någon.
- Sen har vi varit och titta några, men det har inte riktigt varit passande för gamla
människor
Sverigefinnar grupp 2
-

31

74

Deltagarna lyfter fram att det förvisso finns ett visst utbud av anpassade boendealternativ
för gruppen äldre i Lindesbergs kommun, men att det sällan finns några lediga platser i dessa
boenden och att det ofta är en lång kö till intressanta alternativ. Det finns också exempel på
seniorboenden som har en övre åldersgräns vilket exkluderar äldre som trots hög ålder
känner sig friska och pigga. Äldre äldre som är intresserade av denna typ av boende kan då
inte flytta till ett sådant på grund av sin höga ålder. Utbudet är allt för litet och deltagarna
menar dessutom att få bostadsalternativ är anpassade utifrån äldres behov då exempelvis
flertalet hyreslägenheter saknar hiss. Något som en deltagare lyfter fram som mycket
positivt är att denne vid en förfrågan om nytt bostadsalternativ blivit kontaktad av
kommunen och fått hjälp med att titta runt på olika alternativ och utifrån detta sedan
kunnat göra ett val som passade just henne. Följande två citat visar på att det finns ett behov
av anpassade boendealternativ för gruppen äldre:
-

Vi har ju tittat på två insatslägenheter men det är ingen hiss och väldigt obekvämt,
man måste ju tänka lite framåt.

-

Men du seniorboende det är ju ett bra boende, men det är ju insats, och det är
huggsexa om de här

Sverigefinnar grupp 2

Lindesberg grupp 1
Avsaknaden av mellanboendealternativ i kransorterna upplevs av deltagarna som ett stort
problem och många påpekar att det länge pratats om att boenden för äldre skall uppföras i
kransorterna men att få byggen kommit igång. Avsaknaden av boende medför därför att
vissa av deltagarna som är bosatta i Frövi och Fellingsbro i stället letar boende i Örebro och
Arboga då dessa orter ligger relativt nära och kan erbjuda ett större utbud av
boendealternativ:
- Det är så för de som flyttar och säljer de flyttar ju till Arboga
- Eller Örebro
- Ja, det är ju så, de flyttar och blir inte kvar i kommunen
- Nej, för det finns inte boende för dem
Fellingsbro grupp 1

Trygghetsboende

Gällande trygghetsboende så finns hos deltagarna en viss begreppsförvirring och många är
osäkra på vad ett trygghetsboende egentligen är och om det idag finns några
trygghetsboenden i kommunen. Flera nämner Grönbo i Storå som ett trygghetsboende och
syftar då till att de boende har egna lägenheter och klarar sig själva men att de har tillgång
till vård och gemensamhetslokaler samt matsal, en definition som flertalet av deltagarna
tolkar som ett trygghetsboende. Många vet också att ett nytt trygghetsboende planeras vid
den nya vårdcentralen i Lindesberg. Trygghetsboende, utifrån deltagarnas definition, är ett
boende-alternativ som attraherar flera, främst då i gruppen äldre äldre. Många upplever att
det är ett alternativ som kan erbjuda en trygg miljö samtidigt som det finns möjlighet till
service utifrån behov men också gemenskap med andra om man så önskar. Andra, främst i
gruppen yngre äldre, anser i stället att ett trygghetsboende i stort liknar ett särskilt boende
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och därför inte alls är något intressant alternativ. Följande citat visar på åsiktsskillnaderna
kring trygghetsboende:
- Jo där planerar man ju för en ny vårdcentral och ett trygghetsboende intill där.
- I Lindesberg?
- En kan väl inte få bättre tycker jag, i äldre dagar.
Guldsmedshyttan/Storå grupp 2

Jag tänker kopplat till boende finns det ju mellanboende, du var inne lite på
kollektiv. Det finns ju boenden där man har en egen lägenhet men också
massa utrymmen där man kan umgås.
- Ja, som Linden menar du?
- Nej
- Nej men, då blir det ju som ett ålderdomshem.
- Det är inte alls i de banorna ni tänker, eller?
- Nej, inte än i alla fall.
- Det är nog sista nödlösningen.
Guldsmedshyttan/Storå grupp 1
-

En genomgående känsla är att ett trygghetsboende för många, som är i behov av vård men
som inte är så sjuka att det behöver bo i särskilt boende, skulle innebära ett tryggare
alternativ än att bo hemma med hemtjänst. Framförallt finns ett behov av gemenskap med
andra likasinnade och möjligheten att umgås vilket också gör att deltagarna lyfter fram
gemensamhetslokaler som viktiga aspekter i ett trygghetsboende. En av de aspekter som
verkar värdesätts mer än andra är betydelsen av att få äta tillsammans med andra i en
gemensam restaurang och slippa matlådor. För många är det också viktigt att kunna ta emot
besök av barn, släkt och vänner och därför framförs också önskemål om
övernattningslägenheter som kan disponeras för detta ändamål och även att det finns
mindre gemensamhetsutrymmen som kan användas vid besök.
Något annat som deltagarna anser väger tungt är att det i ett trygghetsboende bör finnas en
variation av lägenhetsalternativ så att ekonomin inte är avgörande för om de äldre kan bo i
ett trygghetsboende. Men det finns också de som drömmer om bekvämlighet och komfort
och som gärna skulle se att alternativ som trygghetsboende med vinterträdgård (Bovieran)
uppfördes i Lindesbergs kommun. I gruppen sverigefinnar finns också ett önskemål om en
finsk avdelning på trygghetsboende för att på kunna umgås med sina landsmän och prata
finska med varandra. Många av deltagarna för också fram att det gärna skulle se att de fick
vara med och skapa och tycka till i ett framtida trygghetsboende.
En förutsättning för att ett trygghetsboende skall vara ett tryggt alternativ till dem som bor
hemma med hemtjänst innebär att de äldre förväntar sig att det ska finnas någon form av
service/vård och bemanning. Vilken typ av service och hur mycket service som bör finnas i
direkt anslutning till boende finns det delade meningar om men flertalet anser dock inte att
bemanning dygnet runt är nödvändigt men att det är viktigt att det finns personal dagtid och
att det finns personal i närheten som kan tillkallas dygnet runt vid akuta behov. En av
deltagarna uttrycker behovet av vård så här:
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-

Ja att det finns personal runt omkring, det betyder ju att man får någon
form av regelbunden tillsyn.
Och framförallt, det finns möjligheter eller möjligheten är att man får
åtgärder när det behövs. Det kan ju uppstå akuta behov, att jag bryter
benet till exempel eller vad det nu kan vara. Och vid behov av medicin så
behövs det en form av kontroll så att jag inte glömmer medicinen.

Sverigefinnar grupp 2
En av deltagarna har inför fokusgruppsintervjun gjort ett omfattande arbete med en egen
ritning över ett trygghetsboende. Ritningen består av ett område med inritade gator,
huskroppar, grönområden mm. I stora drag beskriver personen att den tänker sig ett område
med gator som är enkelriktade för att minska trafiken, att det finns parkeringar för de som
fortfarande kör bil men att det också finns en busshållplats intill området för dem som
behöver nyttja kollektivtrafiken. Alla byggnader är enplanshus och här finns bostäder i olika
storlekar, kontor för personal, personalrum och förråd men också gemensamhetslokaler för
måltider, aktiviteter och andra sammankomster. En liten kiosk för enklare inköp samt
promenadstigar, gröna oaser för trivsel, vattenfontän och bra belysning

Särskilt boende

I fokusgrupperna ställdes generella frågor kring äldres boende vilket även resulterade i
resonemang kring nuvarande erfarenheter och framtida funderingar kring särskilt boende.
De erfarenheter som lyfts fram är att deltagarna i dag ser att äldre som är i behov av särskilt
boende blir beviljade insatser först när hälsan är så dålig att de absolut inte klarar av att bo
kvar hemma.
-

Men det är ju så här att man kommer ju inte in på något boende förrän
man är så dålig att man absolut inte kan bo kvar hemma.

Lindesberg grupp 1
Dessutom finns en bild av att äldre allt oftare blir hemskickade från sjukvården och förväntas
bli omhändertagna av anhöriga och hemtjänst i stället för att bli beviljade särskilt boende
även om den äldre själv önskar komma till ett boende. Det finns också ett missnöje med att
det i dag är handläggare som avgör om äldre är i behov av ett särskilt boende eller inte. De
äldre klagar sällan över sin situation utan accepterar och tiger vilket ofta innebär att det är
upp till anhöriga att vårda vidare eller orka ta strid för ett annat beslut, vilket kan vara svårt
då flera påpekar att det också finns brist på platser och att det är kö till särskilt boende.
När deltagarna själva beskriver hur de tänker om sin egen framtid när det gäller särskilt
boende så känner de en stark oro för att det inte kommer att finnas tillräckligt med personal
inom äldreomsorgen och att varken de själva eller nästa generation kan vara säkra på att få
en plats på särskilt boende om man så önskar. Något som en av deltagarna uttrycker så här:
-

Men det finns inte platser, alla vill ju till Linden vi med men man skulle ställa
sig i kö kanske trettio år innan för att få någon lägenhet där
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Sverigefinnar grupp 2
Andra aspekter som diskuterats är stressen hos personal inom särskilt boende och bristen på
tid vilket många tror kommer att innebära att personalen kommer att ha än mindre tid för
de äldre. Många uttrycker därför också en rädsla över att inte få komma ut när de hamnar i
särskilt boende eller ännu värre att de kommer att känna sig ensamma.
Ett önskemål som framhålls i samband med resonemanget om ensamhet är att är det skulle
vara givande att se mer inslag av djur i vården av äldre. Djur upplevs påverka det sociala livet
positivt och skänka glädje vilket kan motverka ensamhet. Ett annat önskemål som förs fram
av gruppen sverigefinnar är att det även inom särskilda boenden ska finnas möjlighet för
dem att umgås med andra där deras modersmål och tidigare födelseland är centrala delar
för gemenskap. Det finns också forskning som visar på att äldre, speciellt om man får någon
typ av demenssjukdom, kan tappa sitt nuvarande språk och falla tillbaka till att tala sitt
modersmål vilket då ökar behovet av finsktalande personal hos denna grupp. I följande citat
resonerar en av deltagarna kring djur i vården:
Och har det inte funnits någon katt också på ett äldreboende?
Det har det säkert gjort
Ja
Som hoppar upp i sängen och sen får man klappa och sen går den till nästa rum och
går sin runda
Sverigefinnar grupp 1
-

Det är önskvärt att det byggs fler särskilda boenden i kommunen med tanke på att det finns
en kö till särskilt boenden och att det är svårt för äldre att få plats. Det är då också värdefullt
att se till behovet i kransorterna då deltagarna menar att den norra delen av kommunen inte
är lika väl försörjd med särskilda boenden, speciellt med tanke på att det är ett stort
upptagningsområde. Dessutom behöver boende för äldre med demenssjukdomar utvecklas
och förbättras enligt deltagarna. Ett exempel på svar kring särskilt boende i
Guldsmedshyttan/Storå:
Men just det här med boende det önskar jag att det fanns annat just för de som vill
bo kvar i byn och sen är det stor omnejd och upptagningsområde, det är Gammelbo,
Kloten och Allmänningbo osv, det är många som bor längre ut.
- Men varför la man ner äldreboendet?
- Det var så många som protesterade då men det var ingen som lyssnade.
- Men var det för att det var för lite folk som bodde där?
- Nej det kan det inte ha varit. Det skulle vara ett äldreboende i Storå.
Guldsmedshyttan/Storå grupp 1

-

Det finns också en osäkerhet beträffande på vilka grunder det fattas beslut om att äldre kan
få särskilt boende och om de kan önska vilket boende de vill hamna på, många verkar ha en
god uppfattning om var de skulle vilja bo utifrån att de själva varit där och tittat eller blivit
rekommenderade av andra att det är ett bra boende. De äldre vill inte bli anvisade en plats
på särskilt boende när det är dags utan vill själva få välja var de önskar bo, speciellt med
tanke på att ett särskilt boende oftast refereras till som ”det sista stället man kommer till”.
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Det viktigaste när man väl hamnat i ett särskilt boende är att det inte ska finnas en
institutionskänsla, att det är tryggt och att man får en god omvårdnad. Att det finns olika
avdelningar utifrån behov och tillstånd menar många är bra då man i hög grad vill hamna
tillsammans med andra som är i ungefär samma hälsotillstånd, dock finns även här en
osäkerhet om det finns olikheter mellan de olika särskilda boenden som finns eller om de
alla fungerar likadant. Att få bo tillsammans med make/maka är också något som framförs
som viktigt i ett särskilt boende. Följande citat får spegla hur äldre ser på särskilt boende:
-

Ekgården är väl jättebra att det finns på alla sätt och vis. Men som jag
upplever det så är det liksom sista stället man kommer till.

Fellingsbro grupp 1

Bostäder för äldre – faktorer av betydelse

Deltagarna i undersökningen menar att äldres livskvalitet i hög utsträckning är kopplad till
boendet och boendemiljön. Att trivas med sin bostad och dess omgivning innebär en positiv
effekt på livskvaliteten och därmed också på de äldres hälsa. Boendet handlar inte bara om
utformningen av bostaden och miljön runt omkring bostaden utan beskrivs av de äldre ur ett
mycket bredare perspektiv där trygghet, sociala nätverk och tillgänglighet till samhällsservice
också är faktorer som har stor betydelse. Tekniska tjänster ses både som en möjlighet som
kan öka tryggheten och säkerheten men också som ett hot då många äldre relaterar den
tekniska utvecklingen till minskad mänsklig kontakt och personalminskningar inom
äldreomsorgen.

Utformning och bostadsmiljö

Frågor om hur bostaden och bostadsmiljön ska vara utformad upplevs olika beroende på
behov och livssituation. Generellt så är de som idag bor på landsbygden eller i kransorterna
mer intresserade av att boendet och boendemiljön är utformad så att det är nära till
grönområden, lätt att ta sig ut och att det finns balkong alternativt uteplats så att det finns
möjligheter att odla eller ha blommor. De äldre som bor i centralorten eller centralt i
kransorterna menar i stället att det är viktigare att boendet och boendemiljön är anpassat
utifrån närhet till service och tillgänglighet till kommunikationer och samhällsservice.
Följande två citat får spegla hur närhet till skog och närhet till service kan prioriteras olika:
-

Och sen vårdcentralen, där springer jag ofta och lämnar PK-prov och det är
jobbigt när det är snö och moddigt att köra med rullator, så att man ska
helst bo centralt, man ska ha apotek och läkare och affär och bibliotek,
allting omkring sig.

Lindesberg grupp 1
-

Det här med grönområdena det är egentligen ganska bra är det, på ett sätt.
För om man tänker sig där vi bor nu där har vi en äng bakom hela huset.
Och så är det skog bakom och alla vi som bor här vi har våra kök ut emot
det här området och där kan vi sitta och se årets växlingar, det är många
som inte tar sig någonstans men man kan se hur det växlar man kan se den
vackra snön, man kan se när det blir grönt, man kan se fåglar och lite
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sådant där så visst är det viktigt. Så att det inte händer något så att sådant
här finge vara kvar.
Guldsmedshyttan/Storå grupp 2
När deltagarna i undersökningen fick diskutera bostadens och bostadsmiljöns utformning i
ett eventuellt framtida mellanboende/trygghetsboende så framkommer önskemål om såväl
boendet i allmänhet, bostadens utformning, utformning av boendemiljön men också sådant
som deltagarna inte vill se i sitt boende samt några specifika önskemål:
Följande kriterier framfördes som viktiga när det gäller boendet i allmänhet:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Lägenheten skall vara anpassad för äldre/funktionshinder och underlätta
självständighet.
En egen lägenhet med egen ingång och lätt att ta sig ut till uteplats/balkong
Det bör finnas/vara nära till lokaler för samvaro som är trevliga och trivsamma
Det ska finnas/vara nära till en gemensam restaurang och café
Det är viktigt med närhet till affär, vård, apotek, kollektivtrafik
Viktigt med ett varierat utbud:
o Gärna flexibilitet så att det finna olika typer av lägenheter att välja på. Allt
från 1:or till 3:or och olika standard så att ekonomin inte behöver bli
avgörande
o Någon vill bo i höghus för utsiktens skull. Andra vill hellre bo i bottenplan för
att lättare kunna ta sig ut. Beror på vad man värderar högst
Det skall gärna finnas en vaktmästare som har till uppgift att ha koll både på
fastigheten och utemiljön
I ett våningshus ska det finnas hiss
Trappor bör vara breda så att de fungerar som utrymningsvägar vid brand
Gärna en träningslokal så att man kan hålla sig i trim
Möjlighet för föreningar att komma och hålla i olika aktiviteter
Att kunna ta emot barn och barnbarn samt vänner på besök. Gärna en
övernattningslägenhet och gemensamhetslokaler där man kan vistas när man får
besök.
Tillgång till hjälp om man behöver. Personal i närheten. Gärna trygghetslarm.

När det gäller själva utformningen av boendet lyfter de äldre fram önskemål om följande:
•
•
•
•
•

Stora badrum så att man kan komma in med rullstol/rollator + gärna en extra toalett

God tillgänglighet för rullstol och rollator i hela lägenheten
Gärna tvättmaskin och diskmaskin i lägenheten
Handfat skall vara höj- och sänkbara och kunna dras fram
Det ska finnas utrymme på båda sidor av toalettstolen för att få hjälp

Följande punkter utgör önskemål kring grönområden och utemiljön:
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•
•
•
•
•
•
•

Det är viktigt med utsikt då många vill följa årstidens växlingar, se grönska och djurliv
Närhet till grönområde
Det skall vara vackert, fint, mycket grönska.
God tillgänglighet med rullstol och rollator (inga höga kanter, skottat, sandat osv)
En fin utemiljö är viktigt gärna någon form av trädgård
Viktigt att enkelt själv kunna ta sig ut
Uteplats på markplan i första hand annars stor balkong med möjlighet att sitta flera
och att ha växter
Grönområden är viktigt för själen
Viktigt att det finns promenadvägar i anslutning till boendet
Tillgång till både enskild och gemensam uteplats
Viktigt att det är lugnt och tyst inget trafikbuller
Man vill kunna lukta på blommorna, lyssna på fåglarna och se grönska
Gärna tillgång till en köksträdgård

•
•
•
•
•
•

Det finns även sådant som deltagarna lyfter fram som de inte vill ska finnas i boendemiljön:
•
•

Långa korridorer och institutionskänsla
Det är mindre bra med källare och trappor

Specifika önskemål som framkommit är:
•
•

Gärna en jukebox
Nätuppkoppling är viktigt att det finns och gärna andra tekniska lösningar som
främjar självständigheten
Hobbyrum, sjukgymnastik, hårvård, fotvård är mervärden som många gärna vill ha i
anslutning till ett boende
Möjlighet att ha husdjur
Bastu är viktigt för gruppen sverigefinnar
Finska TV-kanaler är ett sätt för sverigefinnar att hålla kontakten med hemlandet

•
•
•
•

Det är en utmaning att kunna erbjuda en boendemiljö som äldre värdesätter och trivs med
och som också möter de behov och önskemål som äldre har kring sitt boende. Att låta äldre
vara delaktiga vid planering och utformning av bostäder kan därför vara en god idé och det
är också något som flera av deltagarna uttrycker att de är intresserade av. Andra menar dock
att det skulle bli alltför rörigt med många viljor i ett sådant arbete. Följande citat visar på
båda sidorna:
-

-

Skulle ni vilja vara delaktiga i, om det nu, om vi antar att det skulle byggas något
nytt boende?
Ja
Ja det skulle man kunna
Det vore trevligt
Mm
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- Om det finns den möjligheten
- Mm
- Då blir det så mycket viljor att det blir ingenting
- (skrattar)
Fellingsbro grupp 1

Trygghet
Hälsa

I undersökningen ställs inga direkta frågor om hälsa kopplat till deltagarnas boende men
många gör ändå direkta kopplingar mellan hälsan och boendet på olika sätt. Ett bra boende
förknippas av deltagarna ofta med att de känner att de kan vara självständiga, att de
upplever en frihetskänsla, en meningsfullhet och en trygghet i tillvaron. Något som de menar
stärker deras hälsa, vilket en av deltagarna uttrycker så här:
-

Och sen går vi promenader och det är ju det som är skönt liksom att man har
friheten att gå ut som man vill, vi har skog runt omkring och kan plocka bär och
svamp och allt det här och det har vi gjort i alla år

Lindesberg grupp 1
Ett boende som däremot upplevs vara otillgängligt och försvårar den äldres vardag och gör
att personen inte längre kan leva som den gjort tidigare ger en försämrad hälsa. Att börja se
sämre och höra sämre kan exempelvis leda till fallolyckor och att den äldre känner sig otrygg
i sitt boende. Här är det av stor vikt att de äldre får bra hjälpmedel, såsom rollatorer och
hörapparater, som kan underlätta i vardagen och som fungerar bra och är utprövade utifrån
den enskildes förutsättningar. Andra pekar i stället på att många äldre ligger hemma med
värk och besvärligheter och att mycket tid går åt till att ta hand om sin hälsa exempelvis
genom många besök i hälso- och sjukvården. För dessa personer kan i stället bostaden
erbjuda en trygg och fast punkt i tillvaron. Boendet kan på sätt och vis sägas påverka den
äldres aktivitet och delaktighet i samhället vilket kan vara både negativt och positivt för
hälsan. Hälsan bestämmer i stor utsträckning om du kan bo kvar i ditt nuvarande boende
eller inte. För vissa kan byte av bostad innebära en förbättrad hälsa och ett mera aktivt liv.
Flera deltagare önskar också att det på boenden skall finnas olika typer av hälsofrämjande
aktiviteter såsom rehabiliteringsinsatser, sjukgymnastik, kultur- och fritidsaktiviteter vilket
också pekar på hur viktig hälsan är och att den har en stark koppling till boendet.
Och sen att man har, om det blir ett nytt boende att man har planerat lite aktiviteter
som man kan vara med
- Så att man inte bara sitter där i rummet
- Jaja
- Så att man kan vara ut, man kanske kan göra sittgympa, om du inte kan stå så kan du
sitta och göra gymnastik eller vad som helst
- Ja det tycker jag är ganska viktigt att man har något
- Att man bara inte låter gamla vara inne i rummet hela tiden
Sverigefinnar grupp 1
-
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En annan aspekt som kan kopplas till hälsan och boendet är de äldres matvanor. Många av
deltagarna tar upp att de börjat känna en minskad lust att laga mat. Trots att de vet att
maten är en viktig del av hälsan så är det många som äter fryst och färdiglagat. En viktig del
av boendet som också framförs är därför vikten av att det i direkt anslutning till boendet
eller i dess närhet finns någon typ av matsal/restaurang där äldre kan äta tillsammans. Något
som en del deltagare idag redan nyttjar är möjligheten att få komma och äta på någon av de
särskilda boendenas matsalar:
-

Ja det är ju fint. Och sen brukar jag åka dit på söndagarna och få lite mat.
Fellingsbro grupp 2

Sociala nätverk

Just möjligheten till möten och gemenskap med andra på ett enkelt och kravlöst sätt i nära
anslutning till boendet såsom exempelvis matsal/restaurang och aktivitetsrum, är något som
deltagarna lyfter fram som en viktig del när det gäller utformningen av boenden. Många av
deltagarna pekar på hur viktig den sociala dagverksamheten är som finns inom både den
kommunala regin men också genom olika frivilligorganisationer som ordnar med olika
verksamheter för äldre. Aktivitet, fika, mat och gemenskap är speciellt viktigt för många som
är ensamma och behöver få komma ut, någon använder till och med så starka ord som att
man annars kan” bli tokig”. I de resonemang som förs i grupperna finns också en oro över att
det finns många äldre som är ensamma samtidigt som det finns en uppsjö av olika aktiviteter
som ofta drar till sig en grupp av äldre, och oftast är det kvinnor som är mest aktiva.
Andra typer av sociala nätverk är de som många byggt upp kring sitt boende det vill säga
grannar, vänner och medlemskap i olika föreningar. De flesta äldre är engagerade i någon
form av pensionärsförening, i kyrkan eller i andra organisationer och känner därmed en stark
förankring till orten och menar att det är här de har sitt liv och sitt sociala nätverk. Flera har
också vänner som är äldre, har sämre hälsa och behöver hjälp vilket gör att man känner ett
ansvar för dessa personer. För den som hjälper innebär det också en känsla av att vara
behövd och att uträtta något. Att då behöva lämna orten exempelvis på grund av att det inte
finns några boendealternativ är det få som är beredda att göra. Här följer ett exempel på
den trygghet som sociala nätverk innebär:
Det är ju därför jag bor där jag bor.
Ja, precis.
Det är ju en trygghet alltså, för barnen vill att jag skall flytta närmare dem…
Men det är tryggheten som jag har från grannarna.
- Den vill jag inte missa så att säga.
Fellingsbro grupp 1
-

Sociala nätverk skapas under en lång tid och det tar tid att ”höra till” och för detta behövs
också andra i samma ålder och sociala situation att knyta an till. Vidare krävs det också
platser där man kan mötas. Många av deltagarna vittnar dock om hur dessa naturliga
mötesplatser helt eller delvis försvunnit på landsbygden och i kransorterna. Lokala butiker,
apotek och andra mötesplatser har konkurrerats ut av större aktörer vilket många också
menar att de nu märker av även i centralorten Lindesberg där många butiker flyttat ut till
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industriområdet dit de äldre som är billösa inte kan ta sig. I några grupper resonerar
deltagarna om att det numera går bra att beställa hem mat och andra varor såsom böcker
via nätet vilket i sig också gör att mötesplatser försvinner och den naturliga kontakten
mellan människor i vardagen minskas. Att bygga mellanboenden och trygghetsboenden i
nära anslutning till naturliga mötesplatser för äldre är därför viktigt för att upprätthålla
äldres sociala nätverk.
Och sen har ni ju varit inne på det här också för det är ju också faktiskt
mötesplatser som biblioteket och affären och så
- Mm
- Att de är viktiga ställen
- Jo om affärer försvinner då märks det
- Ja
Fellingsbro grupp 1
-

Ett annat viktigt socialt nätverk är anhöriga. Att ha anhöriga i närheten av där man bor
innebär för många äldre en viktig social samvaro medan andra som inte har anhöriga i
närheten vittnar om att det i stället skapar en otrygghet. Anhöriga är ofta ett stort stöd och
ett viktigt komplement till hemtjänsten för många äldre. Många deltagare menar dock att
samtidigt som de ser vikten av att få hjälp av anhöriga så vill de heller inte belasta dem allt
för mycket genom att be om hjälp. Anhöriga ses i första hand som en viktig social kontakt,
många menar att relationen annars till slut kan bli ansträngd om den i första hand handlar
om att få hjälp. Tvärtom kan även anhöriga drabbas av dåligt samvete för att de inte kan
hjälpa till i så stor utsträckning som de önskar. Många oroar sig också över att bli alltför
beroende av anhöriga eller partner då det kan leda till att man känner sig väldigt ensam om
man plötsligt blir själv om barnen flyttar eller partner avlider. Samtidigt berättar många att
de har mycket hjälp av anhöriga och många är själva anhörigvårdare och vittnar om hur
tungt det kan vara men att det heller inte är ett alternativ att inte vårda en anhörig. Andra
berättar om hur de känt sig ensamma av olika orsaker men att någon blivit beviljad insats för
social samvaro något som betytt mycket för den personen och varit som en livlina. En annan
person har erfarenhet av en anhöriggrupp som denne varit med i efter att hon mist sin make
och som betytt mycket för personen. Här följer ett citat som kopplar tillbaka på äldres oro
över att bli ensamma:
Men jag har vart på, min gubbe blev dement så då var jag på anhörigträffar och då
var det en dam som var så smart och hon sa att hon tyckte att det var hemskt att
det satt ensamma gummor ute i stugorna
- Mm
- Så hon hade skrivit ett papper till sin son som hade, att när jag blir gammal så och
vill bo kvar, för det kommer jag säkert vilja göra sa hon, men då ska du sätta in mig
på ett hem för jag vill inte vara ensam
Fellingsbro grupp 1
-

Trygghet

Gällande temat trygghet fick deltagarna diskutera huruvida de känner sig trygga och även
ange vad som gör att de känner sig trygga respektive otrygga. Det finns en stor individuell
variation mellan vad som upplevs skapa trygghet/otrygghet men följande fyra övergripande
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aspekter har framkommit: trygghet i boendet, trygghet inom hälso- och sjukvården, trygghet
i samhället i stort samt trygghet kopplat till framtiden.
Hemmet är för många den absoluta tryggheten och överlag känner sig de äldre också mycket
trygga i sin bostad. Tryggheten är ofta förknippad med själva bostaden och det liv som
personerna byggt upp av minnen och saker men tryggheten förknippas också med att
bostaden innebär att man kan vara självständig och oberoende. Att bo tillsammans med
någon som känner en och vet hur man fungerar innebär också en förhöjd trygghet liksom
ensamhet i stället innebär att äldre kan känna en viss otrygghet. Något som ytterligare
förhöjer känslan av trygghet är grannar, en god grannsämja och grannar som tittar till
varandra och ser efter varandras hem om man är bortrest är viktigt för många äldre. Att som
äldre kunna få hemtjänst och andra typer av hjälp är också något som upplevs som en stor
trygghet då det för många innebär att de kan bo kvar i sina hem. Trots att de flesta uppger
att de känner en stor trygghet i sitt hem menar många ändå att de läser om inbrott och hur
äldre blir lurade vilket skapar ett behov av att skydda sig så gott det går. Att alltid vara på sin
vakt, låsa om sig, införskaffa mobiltelefon, installera villalarm och skaffa trygghetslarm är
några strategier som de äldre vidtagit för att känna sig trygga i sitt boende. Något som
upplevs både otryggt och svårt att skydda sig mot är offentligheten på nätet, det vill säga att
det för vem som helst är lätt att hitta uppgifter om personer på nätet. Här finns uppgifter om
både ålder, civilstånd och inkomstnivåer, nyligen gjorda bilinköp och så vidare. En deltagare
uttrycker sin åsikt om vad som skapar trygghet och otrygghet:
Jaja, nu pratar vi om Ingelshyttan och omgivningen så är det mycket tryggt, jag har
inga som helst…
- Så att det är helt, jag räknar inte med att det ska dyka upp någon gangster
- (skrattar)
- Och skjuta ihjäl mig
- Utan, det är helt tryggt
- Ja
- Men däremot när vi kanske kommer in på det senare...
- Vården i Lindesberg är absolut inte trygg
Sverigefinnar grupp 2
-

I många diskussioner lyfts vården fram som en faktor både för trygghet och otrygghet. Att
som personen ovan uppleva att hälso- och sjukvården innebär en otrygghet kan ha olika
bakgrunder; några berättar att de inte blir tagna på allvar, att de inte blir lyssnade till, att de
inte blir pratade till och att de känner sig som en ekonomisk belastning för vården. En central
fråga som av många upplevs som mycket otrygg är att det i några av kransorterna, särskilt i
södra kommunen, saknas stationerade läkare vilket gör att vården haltar och att man sällan
får träffa samma läkare under någon längre period. Vidare finns det också ett visst missnöje
i kransorterna kring exempelvis apotek som under sommarmånaderna håller stängt och
istället hänvisar till närmaste öppna apotek, vilket för många äldre kan våra svårt att ta sig
till. Samtidigt finns åsikter som tvärtom menar att vården fungerar utmärkt. Dessa personer
hänvisar då till att de fått den vård de önskar, att vården är tillgänglig dygnet, att
vårdcentralen är bemannad med läkare, att det är enkelt att få tid för läkarbesök och att de
blir bemötta med respekt, att de blir lyssnade till och att de får den hjälp de önskar. Detta
42

85

pekar på att det finns geografiska skillnader kring hur vården fungerar, många känner också
en oro över att hälso- och sjukvården helt kommer att försvinna i kransorterna. En annan typ
av otrygghet upplevs kring hemtjänsten där många beskriver hur äldre kan få besök av
många olika personer under en kort period. Att ha hälsan och få vara frisk är grundläggande
för att känna trygghet och det finns en tydlig uppfattning om vikten av en bra och
fungerande hälso- och sjukvård som innefattar både hemtjänst, vårdcentral, apotek och
tandläkare för att upprätthålla hälsan och tryggheten. Följande två citat visar på den
otrygghet som finns kring vård och omsorg:
jag blir äldre och skulle gärna betala mer om vi fick en läkare som stannar här, vi
har ju olika läkare hela tiden
- Mm ja
- Och det inger ju ingen trygghet
- Nä
- Man vet ju inte hur länge man har en läkare, vips så är de borta
Fellingsbro grupp 1
-

-

Ja, men det man är rädd för, det fick jag medskick idag eller till idag, i
Guldsmedshyttan var det någon som hade haft 32 olika personer som kom hem på en
månad. Och det skrämmer ju verkligen. Det blir ju en otrygghet om man vill ha hjälp
för då vill man i alla fall ha några få och inte 32 olika.
Storå/Guldsmedshyttan grupp 1

Att Lindesberg är en relativt liten kommun och att alla känner alla är vanliga motiveringar till
att deltagarna känner att de är trygga. Vanliga kommentarer är att kommunen är idealisk att
bo i, att det är lugnt och skönt, nära naturen, fina grannar och god gemenskap och allt detta
skapar en trygg miljö. Många menar också att de tillhör en generation som är uppväxta med
att inga dörrar någonsin låstes och att dörren i stället alltid var öppen för alla, något som gör
att det finns en grundtrygghet som de bär med sig från barndomen. Det finns dock en viss
oro över att det rapporteras mycket i tidningar och TV om stölder, bedrägerier och
bilbränder och vissa har också själva varit utsatta eller känner andra som råkat illa ut. För
vissa innebär detta att de inte gärna går ut ensamma kvällstid. Andra saker som kan
upplevas otryggt är brist på poliser, att bo på landsbygden då det kan dröja innan hjälp når
fram, bristande belysning på vissa ställen, buskörning och höga hastigheter, att människor
urinerar på offentliga platser och att vissa återvinningsstationer är ”stökiga” och används
som mötesplatser och för att stjäla saker ur. Grundtryggheten gör dock att de resonemang
som förs bland deltagarna mera handlar om att det inte spelar någon roll var man bor, utsatt
kan man bli ändå och att det inte förbättrar situationen att gå och älta. Det finns också en
rad mycket varierande saker som deltagarna menar skapar trygghet och trivsel i kommunen
såsom; Blomsterplanteringar, föreningsliv, engagemang i äldre från ideella organisationer,
grannsamverkan, vård, hemtjänst, naturen, att kommunen är finskt förvaltningsområde
vilket märks då mycket information finns på finska och att det inom olika verksamheter finns
finsktalande personal. Variationen på dessa exempel visar till viss del på hur trygghet
upplevs olika av olika individer. Nedan följer två citat som visar på otrygghet ur olika
synvinklar:
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Äh vi bor som sagt på Högstadieplan och där har vi ju en skola och konstigt nog så,
mer trafik än vad vi har förbi våran tomt och vägar där uppe det får man leta efter i
Lindesberg och hastigheter som säkert ligger över 80-90 ibland.
Lindesberg grupp 1
-

Ja nu sen dom här bulorna har kommit på ja Yxgatan upp här så det ju en parkering
här och då brukar det vara lite i de här buskarna sitter, ja jag har träffat två stycken
och det är utlänningar, de är väl och plockar burkar och stod där och drack öl och nu
en dag så har det blivit varnat och då var det ett helt gäng med personer där som
hade gått fram och tillbaka och så satt de där och drack och åt, sånt där är otrevligt.
Lindesberg grupp 2
-

Att se positivt på framtiden och ha en positiv inställning till livet verkar vara en strategi för
att bibehålla trygghet hos deltagarna då flera också menar att den bästa tiden i livet är nu
och syftar då främst på känslan av frihet. Många menar därför att det är viktigt att
kommunen utvecklas då det också innebär en trygghet för egen del. Framförallt månar de
äldre om att det behöver ske en inflyttning av barnfamiljer för att upprätthålla servicen i
kommunen men de är också intresserade av att kommunen har ett bra rykte om sig vilket
också bidrar till en ökad inflyttning. Att det rustas, byggs och skapas arbetstillfällen och
pendlingsmöjligheter är också enligt de äldre goda tecken på en välmående kommun vilket
inger trygghet och framtidstro. Det finns också en baksida där många äldre oroar sig över sin
egen framtid; kommer det att finnas boenden? Kommer det att finnas resurser inom
äldreomsorgen? Hur kommer det att fungera med kommunikationer den dagen då jag inte
längre kan köra bil men ändå vill vara aktiv i samhället? Kommer vården att fungera?
Förutom en oro över den egna situationen finns också en oro framförallt hos de äldre som
bor i kransorterna och på landsbygden som menar att de ofta glöms bort och att pengar
främst satsas i centralorten. Man kan aldrig vara riktigt trygg i orter där all samhällsservice
försvinner och där invånarna fått vara med om flera nedläggningar och besparingar. Många
äldre vill bo kvar på den ort där de bor i dag och menar därför att det är viktigt att satsa även
på landsbygden, vilket nedanstående citat visar:
Jag trivs i kommunen. Fast det är ju det att när man ser att allt försvinner så tänker
man ”usch hur ska det bli till slut.”
Storå/Guldsmedshyttan grupp 1
-

Ja som jag sa så bor vi i Ullersäter och där har vi bildat för tre år sen
hembygdsförening och jag valts till valberedare och där var det, i Ullersäter är det
inga problem att få folk att ställa upp, vi bor ungefär 110 personer ute i byn där då, ja
i närheten och de ställer upp för den här föreningen 100 procentigt kan man säga
- Fantastiskt
- Vi har så kul med det där alltihopa, så att jag hoppas att vi kan bo kvar så länge som
möjligt där ute
Frövi grupp 1
-

Tillgänglighet

Tillgänglighet sågs av de äldre som en viktig aspekt där ett flertal olika faktorer främjar eller
hindrar tillgängligheten. Flera deltagare framförde att de kan tänka sig att flytta till
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kommunens olika tätorter för att komma närmare samhällsservice. Det framkom också att
tillgängligheten påverkas beroende på var boendet är beläget och de menade att det bör
placeras centralt på orten. Det är också önskvärt att boendet finns i nära anslutning till
samhällsservice, då det skulle uppfylla äldres förutsättningar och behov samt upplevas som
tillgängligt.
Så att så småningom är det kanske inte så lämpligt att bo så här, att vi vill ha lite
närmare till affärer och […] när man inte kan köra bil längre själv av andra skäl
- Mm
- […] då skulle vi gärna kunna tänka oss att flytta till Lindesberg ja, det ligger ju fint
nära sjön
- Mm
- Och sen vill man ju ha närhet till affärer så man kan gå och handla och kanske till
vårdcentral och bibliotek och andra saker som man kan ha nytta utav
Frövi, grupp 1
-

En deltagare funderade över hur äldre klarar inköp av mat som bor vid Stadsskogen då den
tidigare matbutiken är nedlagd. Vidare nämnde en annan deltagare att det blir tungt och
svårt att gå med matkassar vid Stadsskogen, särskilt uppför backen. Flera faktorer beskriver
hur tillgängligheten av samhällsservice kan begränsa äldres dagliga liv, då närheten av
service i förhållande till äldres boende inte finns att tillgå samt att det blir långt att gå för
äldre. Detta skildras i nedanstående citat.
-

Nåt som jag funderar på, jag bor ju så centralt och har tillgång till butiker och allting
sånt där. Men hur klarar man inköp när man bor uppe på Stadsskogen eller ja på alla
de här områdena? Hur klarar man det?

Lindesberg, grupp 1

Kollektivtrafik och färdtjänst

I grupperna framfördes delade meningar om kollektivtrafiken, en del deltagare upplevde den
som bra medan andra tyckte att den är bristfällig, särskilt i kommunens ytterområden. En
samstämmighet fanns hos merparten av deltagarna att den egna bilen är viktig i områden
där kollektivtrafiken är sämre, eftersom det ger möjlighet att bo kvar. En deltagare nämnde
Mjuka linjen i Kumla kommun, en gratis busslinje för alla, som går mellan olika
bostadsområden samt till vårdcentralen. Deltagaren upplevde Mjuka linjen som ett sätt att
förbättra kollektivtrafiken. Två deltagare berättade att vissa länder har infört gratis
kollektivtrafikresor för äldre. En annan deltagare berättade att en del kommuner i Sverige
även infört detta och såg det som mycket positivt. Detta beskrivs i citatet nedan.
-

Jo en del kommuner i Sverige […] jag är säker att det är minst fem idag, har
infört gratis åkning för pensionärer på allmänna kommunikationer och då blir
jag väldigt glad och överraskad när jag kommer utomlands till vissa länder,
där gäller det inom hela nationen. Vissa länder har från 65 år gratis åkning […]
andra länder har från 70 år gratis åkning, på tåg, bussar och spårvagnar. Du
får alltså, när jag kommer dit som utlänning, jag får ett årskort som är värt,
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de som bor där får betala 1800 för ett årskort, jag får det gratis som turist,
helt fantastiskt […] den möjligheten har vi knappast i Sverige
- Vilket land var det?
- Ungern har 65 år och Tjeckien har 70 år
- Okej
- Och jag är säker att även andra länder som jag inte vet har det här redan
- Mm
- Man måste underlätta för oss som sen inte kör bil och hur vi ska transportera
oss […]
Lindesberg, grupp 2
Kompletteringstrafik i ytterområden nämndes som ett komplement till kollektivtrafiken,
vilket underlättar för äldre vid matinköp eller andra ärenden. En negativ aspekt som
framfördes var att äldre endast får medta två kassar vid resor när kompletteringstrafik
används. Äldre som bor i ytterområden kanske endast handlar en gång i veckan på grund av
begränsade kommunikationer och detta kan medföra att inköp av t ex mat blir större än vad
som ryms i två kassar.
En del deltagare hade beviljats färdtjänst och ansåg att den fungerar bra. Flera deltagare
upplevde emellertid att det är svårt att bli beviljad färdtjänst eftersom beslutet baseras på
personens speciella eller särskilda behov. Detta kan innebära att äldre blir beroende av att
anhöriga eller vänner kan köra dem och upplevde det som besvärligt då de inte vill vara till
besvär. Detta upplevde många som ett skäl till att de inte kunna bo kvar i sin nuvarande
bostad. En del av de äldre hade avstått från aktiviteter då det är svårt att ta sig mellan olika
områden och orter i kommunen. Riksfärdtjänst togs också upp som ett exempel på ett
komplement till den kommunala färdtjänsten.

Gator och vägar

En deltagare beskrev ett eget förslag till boende och utformning av kollektivtrafik. Inne i
boendeområdet bör det vara enkelriktad trafik, parkeringsplatser, en busshållplats samt att
endast behörighetstrafik får köra i området. Förslaget är främjande och ökar tillgängligheten
för äldre dels genom att de kan röra sig mer fritt och inte begränsas av trafik. Placeringen av
busshållplatsen nära boendet upplevdes som en fördel (Lindesberg, grupp 2). Kyrkberget
nämndes som ett område där möjligheten att promenera fritt för äldre är begränsad, bl a
efterfrågades det mer belysning längs gångstigarna. En annan deltagare berättade om
svårigheterna att promenera runt i området där det planeras att byggas ett nytt boende i
anslutning till vårdcentralen. På vägar samt gator i detta område är möjligheten att
promenera för äldre begränsad, särskilt för personer som behöver använda rullstol. Detta är
en viktig aspekt att ta hänsyn till vid planering och utformning av ett nytt boende, för att
främja tillgänglighet och för att underlätta för äldre att gå samt röra sig fritt utomhus utan
hinder. Det påverkar också möjligheten till att vara fysisk aktiv och bibehålla en god hälsa.
-

Jag tänker på det här nya som ska bli, vårdcentral och även att det ska bli nåt
äldreboende där, där runt omkring är väldigt svårt att promenera. Vart ska
man ta vägen?
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Mm
Går man med en rullstol utefter trottoaren
Ja
Och ska man […] ut i gatan så är det ju trafik, ska man gå […] Skyttevägen och
där är det ju en backe, det går inte att gå med rullstol för vem som helst och
sen ska man in på stan, ja tunneln den går det ju inte att gå med en rullstol,
andra vägen ja då ska man över järnvägsövergången
- Mm
- Det är lite knepigt faktiskt
Lindesberg, grupp 1
-

Hälso- och sjukvård

Tillgängligheten till vårdcentral och sjukhus angavs som viktig aspekt för boendet och
nämndes som en anledning till att många kunde tänka sig att flytta till kommunens tätorter.
Det framkom också i en del intervjuer att det är bra om det finns vårdcentral och apotek i
anslutning till det framtida boendet. De äldre upplevde att det är långa kötider och att det
kan dröja flera veckor innan de får hjälp. En annan synpunkt som framkom var att det är
viktigt att det finns fasta läkare på vårdcentralerna som kan följa äldres sjukdomsförlopp. De
äldre ansåg att vården inte blir kontinuerlig då det är vanligt med stafettläkare på
vårdcentralerna.

Kultur- och fritidsverksamhet, bibliotek

Närhet till kultur och föreningsliv angavs som en meningsfull del i äldres liv, det framkom
från en del deltagare att de kan tänka sig att flytta närmare tätorter för att få ett större
kulturellt utbud. Hur aktiva de äldre är i föreningslivet varierar mellan deltagarna. Kulturellt
utbud som teater, musik (t ex psalmsång, opera, sjunga i kör) nämndes som viktiga
aktiviteter. Kommunens föreningskatalog beskriver många föreningar som finns att tillgå.
Flera äldre berättade att de är medlemmar i pensionärsföreningarna, hembygdsföreningen,
idrottsföreningar och kyrkan. Några önskade att en del föreningsaktiviteter skulle kunna
hållas i bibliotekets lokaler i Lindesberg eller på gemensamma ytor på boenden, bl a
Ekbackens matsal i Fellingsbro. Biblioteken upplevs som viktiga för äldre och en deltagare
berättade att hon varit delaktig med att ha utvecklat en bokklubb. En del äldre lånar eböcker och en deltagare nämnde digitala böcker (DAISY). Det framkom också att bokbussen
ses som positivt särskilt i ytterområden.
Jag har nyligen, eller det är ju ett år sedan, upptäckt att man kan ju låna böcker på
bokbussen. Jag körde ifatt en gång och sen dess har det fungerat. De har ju
visserligen ett smalare utbud men man kan ju beställa böcker
- Stannar den i närheten?
- Den stannar på tomten
Fellingsbro, grupp 2
-

Teknik

Angående digitalisering angav en deltagare att det nya samhället inte är lätt, för att kunna
behärska det digitala systemet krävs det att personer har kunskap om hur det ska användas.
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Detta är en bra beskrivning av den tekniska utvecklingen i förhållande till äldre och hur
snabbt utvecklingen har gått. I en intervju beskrev en deltagare att den tekniska
utvecklingen ger oanade möjligheter och ansåg att personer bör betrakta det nyfiket då det
är ett hjälpmedel. En annan deltagare nämnde att den fasta telefonen tas bort i allt större
utsträckning och att det är ett dilemma för många äldre och begränsar tillgängligheten i det
egna boendet, även att det skapar en otrygghet vid användandet av mobiltelefon. Vidare
nämndes det att mobiltäckningen blir alltmer sämre i ytterområden när de fasta
telefonnäten försvinner och kan medföra att äldre upplever att de inte längre kan bo kvar.
-

-

På landet så drar de ju fiberkablar och […] telefon tar de ju bort, den gamla telefonen
[…]
Mm
Och det tror jag är ett dilemma för många […] äldre i all synnerhet för det är långa
nummer man får lov att slå, förut så gick man till telefonen och slog det nummer som
man skulle till, ja kanske femsiffrigt […]
Mm
Nu ska man ju rada upp en massa siffror […] och man ser lite dåligt och allt det här,
det är inte så lätt att hitta siffrorna
Lindesberg, grupp 2

En del äldre berättade att de använder digitala verktyg som datorer eller Ipad/läsplatta,
medan andra angav att de inte gör det. En deltagare berättade att han haft en läsplatta men
gett bort den som en protest mot den tekniska utvecklingen och menade att äldre inte är
mottagliga att lära sig hur en ny app fungerar en gång i kvartalet, även om appen i sig skulle
vara användbar. Hans tankesätt gällde även för mobiltelefoner och berättade att han har
kvar sin gamla mobiltelefon eftersom den nya telefonen ständigt uppdaterades. Denna
deltagare fortsatte att berätta att även om den nya mobiltelefonen har många bra
funktioner så tyckte han att det mesta (90 %) är skräp. I en intervju nämndes det att det
finns kurser i användandet av digitala verktyg att gå på Lindesbergs bibliotek. En deltagare
ansåg att det viktigt att själv lära sig att använda datorn för att inte vara beroende av sin
sambo. Deltagare som använder dator eller Ipad/läsplatta berättade att de använder dem till
att betala räkningar, googla för att få veta något specifikt, maila, läsa och prenumerera på
tidningar på nätet, se nyheter, lyssna på musik genom youtube och spela. Det framkom från
en deltagare att Ipad/läsplatta ses som ett sällskap, på samma sätt som tv:n kan vara det. I
de finska intervjuerna framgick det att flera deltagare läste finska tidningar på nätet. Vidare
ansåg flera att finsk tv är viktigt i sitt boende och att det finns möjlighet att själv köpa till de
finska kanalerna via tv-bolagen. En annan deltagare tyckte det är ledsamt att
papperstidningen minskar alltmer. Några deltagare nämnde användning av Ipad/läsplatta
som bra då det är möjligt att förstora text eller bild, vilket är en fördel vid nedsatt syn.
Sammantaget ansåg flera deltagare att det är viktigt att kunna använda digitala verktyg i det
framtida boendet, åtkomst till internet sågs därför som viktigt. En deltagare nämnde att hon
använder vårdkontakter via nätet för tidsbokning, vilket kan ses i följande citat.
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Har ni testat det här, jag tänkte på dator när man ska beställa tider hos till exempel
vårdcentral eller tandläkare så har man ju sina vårdkontakter på nätet
- Ja det har jag testat
- Nej inte jag
- Jo det använder jag rätt ofta för det är bra, för när man ringer får man ju vänta en
kvart innan man kommer fram och det tycker jag är tråkigt så då skickar jag brev så
istället. Och då får man svar genast
Guldsmedshyttan, grupp 1
-

Det förekom delade synsätt bland de äldre kring användning av tekniska hjälpmedel inom
hemtjänst och på särskilt boende. En del deltagare ställde sig positiva till att använda
avancerad teknik som t ex robot vid måltider eftersom roboten kan hjälpa äldre vid själva
måltiden samt att de äldre blir mer självständig då personen själv får välja när han/hon vill
äta. Andra deltagare var tydliga med att de inte vill att det ska användas robot i det framtida
boendet. En annan teknisk lösning som nämndes vid intervjuerna var användning av digitala
kameror som ett komplement eller ersättning av tillsyn som genomförs av omsorgspersonal i
boendet. I praktiken kan det innebära att äldre övervakas under vissa tider på natten för att
bland annat förhindra fallolyckor. Deltagare nämnde att det dels kan ge ökad trygghet, men
även att det kan medföra avsaknad av mänsklig kontakt samt att det inkräktar på äldres
integritet.
Skulle tekniken kunna vara ett bra komplement inom vården för att få en bra
boendesituation? Eller är det något otänkbart?
- För de som vill det så tycker jag att det ska finnas men om man inte vill så ska det
finnas alternativ
- Nej jag tror inte att det vore ett alternativ för mig
- Är det viktigt att man själv får bestämma också?
- Ja det tycker jag
- Mm
- Det är väldigt viktigt
Guldsmedshyttan, grupp 1
-
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Resultatsammanfattning och analys
Behov av boende

Behovet av boende påverkas till stor del av äldres livssituation och hälsa. De flesta äldre
anger att de vill bo kvar hemma så länge som möjligt och att det är först när det egna
boendet inte motsvarar den äldres ändrade förutsättningar som det finns behov av ett nytt
boende. De motiv som deltagarna anger som avgörande för behov av nytt boende är; att de
inte längre orkar sköta bostaden, att de blivit ensamma, att de har fått en försämrad hälsa
eller att de fått någon typ av funktionshinder som föranleder en flytt till anpassat boende.
Överlag finns en känsla av att deltagarna trivs mycket bra i Lindesbergs kommun, de anger
att de är nöjda och trygga och att det finns goda möjligheter till aktiviteter och friluftsliv
vilket också visar sig i att få deltagare har några planer på att flytta ifrån kommunen. De
negativa åsikter som framkommer gäller främst boendet. Det finns en genomgående
upplevelse av att det finns en stor brist på boendealternativ för äldre och att tillgången på
bostäder anpassade efter äldres behov är mycket liten vilket ger små möjligheter för äldre
att välja bostad utifrån egna önskemål.
Generellt är gruppen yngre äldre (65-75 år) i hög grad är nöjda med det boende de har idag
och de ser inte något större behov av något nytt boende i dagsläget men när en flytt blir
aktuell så visar resultatet att denna målgrupp i hög utsträckning önskar någon typ av
mellanboende där komfort och bekvämlighet är viktigt. I gruppen äldre äldre (76-85 år) finns
en stor önskan om att kunna bo kvar i sitt nuvarande boende så länge som möjligt, vilket är
naturligt med tanke på att många deltagare anger att de bott i sitt nuvarande boende länge
och byggt upp sitt liv här. Men det är också viktigt att uppmärksamma att det i gruppen äldre
äldre finns ett behov av ett boende mellan det ordinarie boendet och ett särskilt boende.
Många menar att de är alltför friska för att få plats på ett särskilt boende och att de då
framförallt skulle föredra ett trygghetsboende eftersom det skulle innebära att de äldre då
kan få en viss hjälp utifrån sina behov utan att behöva söka bistånd för detta.
I centralorten Lindesberg finns ett visst utbud av olika boendealternativ främst i form av
seniorboenden och olika typer av mellanboenden men samtidigt menar deltagarna att
utbudet är för litet i förhållande till behovet. Dessutom är de alternativ som finns för dyra för
många äldre och få av dessa bostäder är anpassade efter äldres behov eftersom de saknar
hiss och inte har en planlösning som fungerar för rollatorer och rullstolar. Något som helt
saknas är trygghetsboende, vilket flera äldre äldre nämner som ett förstahandsval om de
skall flytta. Många nämner att det planeras för ett trygghetsboende i centralorten
Lindesberg och intresset är stort för dessa lägenheter vilket märks i diskussionerna då många
undrar om det går att ställa sig i kö till dessa lägenheter. Det finns också en stor geografisk
skillnad i bostadsutbudet för äldre vilket innebär att äldre som bor i kransorterna och på
landsbygden upplever att deras möjligheter till någon form av mellanboende är ännu mer
begränsade då det överhuvudtaget inte finns några alternativ varken i form av
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mellanboenden eller trygghetsboenden här. Då majoriteten av deltagarna önskar bo kvar på
landsbygden eller i kransorterna så kan bristen på boendealternativ leda till ökad isolering i
ett boende som inte är anpassat varken till äldres hälsa eller behov. Ett tydligt exempel på
detta är att en av deltagarna berättar om hur denne i brist på boendealternativ på orten och
en känsla av ensamhet och brist på service känt sig tvingad att söka boende i Lindesberg. För
de som bor i kransorterna eller på landsbygden är också behovet av bil avgörande för hur
länge man räknar med att kunna bo kvar. Geografiska skillnader i bostadsutbud behöver
därför uppmärksammas och bostäder för äldre behöver byggas även i kransorterna.
Det finns ett stort behov av boende men också en stor individuell variation på vilken typ av
boende som efterfrågas om och när ett behov av ett nytt boende uppstår. Många äldre som
vill flytta menar att de förmodligen aldrig kommer att kunna förverkliga sina planer eftersom
det inte byggs några nya bostäder, de hör talas om planer och några drömmer om att få byta
till en bättre och mera tillgänglig bostad men för vissa kommer önskan om en flytt aldrig att
slå in. En av orsakerna till att många äldre väljer att bo kvar hemma verkar bero på att det
finns en brist på boendealternativ samtidigt som det också finns en brist i kunskap om vilka
boendealternativ som finns och vad de innebär. Att komma igång med byggandet av fler
bostäder som passar målgruppen äldre är därför angeläget. Med ett mer varierat
bostadsutbud menar deltagarna att fler äldre som skulle behöva flytta till ett mera anpassat
boende skulle välja att flytta. Här finns en stor potential för Lindesbergs kommun att ta vara
på äldres önskemål och göra dem delaktiga för att på så sätt skapa ett bättre underlag för att
bostäderna utformas på det sätt som de äldre själva önskar. Känslan hos deltagarna är också
att det finns barnfamiljer som gärna skulle vilja flytta in de villor som äldre idag bebor men
att de i stället tvingas köpa tomtmark och bygga nytt. En vinst för alla skulle i stället vara att
kommunen bygger äldrebostäder och att barnfamiljerna i sin tur kan köpa villorna som de
äldre bor i till ett betydligt lägre pris än vad ett nybygge kostar.
Behov som lyfts fram är bland annat ett trygghetsboende anpassat till gruppen sverigefinnar.
Som nationell minoritetsgrupp har denna grupp rätt att få bevara och utveckla sitt språk och
sin kultur, vilket är en av anledningarna till att de önskar att Lindesbergs kommun som finskt
förvaltningsområde kan tillgodose detta bland annat genom att se till att det finns finska
avdelningar och finsktalande personal inom både trygghetsboende och särskilt boende.
Resultatet visar också på att många deltagare tycker att det är angeläget att fler särskilda
boenden byggs i kommunen då det i dagsläget är kö för att få en plats i ett sådant boende.
Specifikt menar man att det finns behov av särskilda boenden som riktar sig till äldre med
demenssjukdomar men det finns också ett stort behov av att upprätta fler korttidsboenden i
kommunen. I dagsläget finns endast ett korttidsboende som är placerat i norra delen av
kommunen vilket många äldre som bor i södra delen upplever som både problematiskt och
otryggt. Ett önskemål som framförs av deltagarna är därför att korttidsboende skall finnas i
både norra och södra delen av kommunen samt i centralorten Lindesberg.
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Trots att de äldre föredrar att åldras i det egna hemmet så finns en gräns för när tryggheten i
hemmet övergår i otrygghet och deltagarna anser att någon annan typ av boende då är att
föredra. Ett tydligt exempel på detta är att flera av deltagarna oroar sig för att många äldre
själva sätter sig i en sits där kvarboendet blir en börda och de äldre inte längre själva kan
bestämma över sin egen situation. Den genomgående upplevelsen är också att deltagarna
poängterar ”så länge som möjligt” och att de då menar att de kommer att ha ett behov av
nytt boende men att det inte alltid är möjligt att förutsäga när eller om det är någon form av
mellanboende, trygghetsboende eller särskilt boende som är aktuellt när behovet väl
uppstår. Många äldre inser alltför sent att de blir mindre rörliga och har behov av en bostad
med bättre tillgänglighet vilket gör att de blir beroende av att kommunens hemtjänst träder
in med service och omsorg tidigare än vad som skulle vara fallet om de i stället flyttat till en
bostad anpassad för äldres behov. En avgörande insats för Lindesbergs kommun är därför
att få äldre intresserade av att planera för framtiden för att undvika att hamna i en akut
situation då det inte längre finns möjligheter för den enskilde personen att göra några val.
Behovet av information är stort både gällande boende, hemtjänst och andra kringtjänster
runt äldres boende. Äldre behöver få bra och tillgänglig information om såväl utbud,
kvaliteter, tillgänglighet och kostnader för att kunna göra val. Lindesbergs kommun skulle
därför behöva möta upp behovet av information och en relativt enkel insats för att påbörja
ett sådant arbete kan vara att trycka upp en ”äldreguide”. Syftet med en äldreguide är att
öka kunskapen och kännedomen om vilka olika verksamheter och insatser, både kommunala
och externa, som finns för äldre. Även om flera av deltagarna menar att de ännu inte
använder sig av tjänster som vänder sig till den äldre befolkningen så finns det ett behov av
denna typ av information för att bättre kunna planera sin egen framtid. En äldreguide kan
också vara till stor hjälp för anhöriga som vårdar eller på annat sätt hjälper äldre. Insatsen
med en äldreguide skulle därför kunna ge effekt på flera olika områden och till flera olika
målgrupper. En annan typ av informationsinsats kan vara att bjuda in äldre till ett
evenemang kopplat till information, flera av deltagarna nämner att en sådan brukar äga rum
i form av ”Lindesjön runt dagen” och att de upplevt denna insats som mycket positiv.
En viktig aspekt som har betydelse för äldres behov av boende är den enskildes ekonomiska
situation. Många av deltagarna menar att äldres låga inkomster, speciellt om man är ensam,
gör det svårt för många att byta bostad. Även äldre med sämre ekonomi bör därför kunna
erbjudas bra och värdiga bostäder då många inte har råd att flytta till dyra specialbyggda
seniorboenden eller köpa sig en bostadsrätt med bra tillgänglighet. Deltagarna pekar också
på att det också är viktigt att det finns utrymme för annat än boende när det gäller
ekonomin annars kan det lätt upplevas som en begränsning av individens livskvalitet. Att
erbjuda någon typ av ekonomisk rådgivning för äldre via kommunen eller via
pensionärsorganisationerna kan vara ett sätt att hjälpa äldre att exempelvis se över sin
bostadssituation och möjligheten att söka bidrag för sitt boende.

Äldres bostadsval

Som framgår av undersökningen så föredrar majoriteten av de äldre att åldras i sitt
nuvarande boende och de flesta säger sig vilja bo kvar ”så länge som möjligt”, det vill säga
även vid hög ålder, och menar att det i dag är möjligt med hjälp av anhöriga, hemsjukvård,
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hemtjänst och färdtjänst. Det finns hos många äldre ett grundläggande motstånd mot att
lämna sitt hem vilket visar hur stark koppling de har till sin bostad. Denna koppling är
speciellt stark i gruppen äldre äldre men även om den yngre gruppen ger uttryck för att vilja
se om sitt hus innan det är för sent funderar de också kring det faktum att de inte är så
gamla ännu. En fråga som behöver lyftas in i detta sammanhang är därför om det finns risk
för att inte heller gruppen yngre äldre kan tänka att de skall flytta om de bor kvar i sina hus
om 10-15 år, kanske kommer de då att tänka som de äldre äldre som vill bo kvar i sina hus till
varje pris, att det är något som kommer med åren och följer med åldrandet. Forskning visar
också att ju längre tid man bott på en plats desto mer obenägen är man att flytta ifrån den 3.
De äldre har bott och investerat i sitt boende under lång tid, både ekonomiskt och socialt,
vilket gör att bostaden blir ett sätt att upprätthålla det som varit. Många deltagare
reflekterar över att samhällsutvecklingen går alltför fort men att boendet i sig då blir en fast
punkt där lite förändras och där de fortfarande kan känna att de har nytta av sina kunskaper
som de förvärvat över tid och de erfarenheter de skaffat sig. Utifrån den aspekten bör det
finnas stor förståelse över äldres önskan att bo kvar hemma så länge det är möjligt. En av de
viktigaste förutsättningarna för att äldre ska kunna bo kvar i sitt egna hem, även när hälsan
börjar försämras, är den vård och omsorg som utförs av hemtjänst och anhöriga. För att ett
kvarboende ska vara ett bra alternativ krävs därför en väl fungerande hemtjänst som kan
anpassa sina tjänster efter den äldres behov även för de som tillhör gruppen mest sjuka
äldre. För Lindesbergs kommun kommer ett ökat kvarboende sannolikt också att innebära
ett ökat behov av bostadsanpassningar och ett ökat behov av anhörigstöd. Trots att många
äldre vill bo kvar i sitt nuvarande boende och föredrar kontinuitet så finns också motsatsen,
det vill säga äldre som är benägna att göra förändringar i sitt boende. Dessa äldre verkar
snarare vilja ha ett boende som ger dem förutsättningar för att bibehålla sin självständighet
men som också förutsätter att de kan fortsätta med sina rutiner och vardagliga aktiviteter
vilket gör att de kan fortsätta att upprätthålla en god hälsa. För denna grupp med äldre kan
det därför vara en god idé att stimulera till en flytt snarare än att de äldre känner att de
måste flytta från ett boende till ett annat. En angelägen insats kan därför vara att erbjuda
äldre någon typ av boende- och flyttrådgivning för att underlätta en flytt för äldre som
önskar byta bostad. Några deltagare för fram vikten av att det bör finnas mellanboenden
som erbjuder billiga, enkla och små lägenheter medan andra drömmer om ett bekvämt
trygghetsboende med vinterträdgård. Att kunna erbjuda äldre ett varierat utbud av bostäder
kan därför också ses som ett sätt att försäkra sig om att man tillmötesgår de önskemål som
finns hos de äldre i Lindesbergs kommun. Ett boendealternativ som framförallt de äldre
äldre visar intresse för är trygghetsboende, en faktor som kan tänkas påverka detta är att
många äldre menar att det är näst intill omöjligt att få en plats på särskilt boende, och att
trygghetsboende då blir ett förstahandsval eftersom det här inte behövs någon
biståndsbedömning. För många kan då ett trygghetsboende innebära att de trots allt kan
förvänta sig en trygghet i boenden i form av en viss grad av service, aktiviteter och
gemenskap om de så önskar vilket för deltagarna verkar vara viktigare än att det finns
bemanning dygnet runt. En positiv aspekt som några av deltagarna framför kan vara att man
Abrahamsson, Elmqvist, Magnusson Turner. Stockholm. Hjälpmedelsinstitutet. 2012. ”Äldres flyttningar
och motiv till att flytta eller bo kvar”
3
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lyfter fram det lokala kultur- och föreningslivet som samverkanspartners när det gäller
aktiviteter och arrangemang i ett trygghetsboende. En framtida risk med trygghetsboende
kan vara att äldre som flyttar till dessa kommer att ha ett större behov av vård och omsorg
än vad som kanske var tänkt från början, något som både kan öka behovet av personal på
dessa boenden men också öka bördan för personalen som arbetar där.

Bostäder för äldre – faktorer av betydelse

Bostaden har en stor betydelse för äldre personer eftersom de tillbringar mycket tid i
bostaden och i dess omgivningar. Deltagarna i undersökningen menar därför att deras
livskvalitet i hög utsträckning är kopplad till boendet och boendemiljön och framhåller att ett
bra och anpassat boende är viktigt för att de skall må bra. Vilken typ av boende man flyttar
till beror till stor del på vilket utbud som erbjuds på orten eller i kommunen som helhet.
Orsakerna till en persons behov och önskningar påverkar också i hög grad vilken typ av
boende denne söker. Äldres boendepreferenser verkar också i stor utsträckning vara
platsrelaterade. Om man bor på landsbygden handlar det om att man föredrar att bo nära
naturen och ha tillgång till trädgård i större utsträckning än äldre som bor i centrala
stadsmiljöer som i stället verkar föredra närhet till service, kultur, stadsmiljö och sociala
aktiviteter. När det gäller boendet så lyfter de äldre framförallt vikten av att kunna vara
självständig men samtidigt ha möjligheten till gemenskap om de så önskar. Gemensamma
lokaler för måltider är något som står högt på önskelistan och som många anser behöver
planeras i direkt anslutning till ett boende alternativt finnas i närheten av ett boende. Många
äldre verkar äta dåligt och ogilla att få mat i matlådor samtidigt som de lyfter fram maten
och trivsamma måltider som en viktig del i välbefinnandet. Allmänna matsalar som är
tillgängliga för äldre och som erbjuder vällagad mat som smakar gott och serveras på tallrik
vid trevligt dukade bord kan därför vara en möjlighet för Lindesbergs kommun att främja
äldres matvanor och hälsa. Maten smakar oftast bättre i sällskap med andra och måltiden
blir på så sätt en mötesplats som skapar sammanhållning och kan minska äldres ensamhet.
Många äldre är också mycket aktiva och vikten av aktiviteter av olika slag är därför en
återkommande reflektion bland deltagarna. Få lyfter fram traditionella aktiviteter som ofta
kopplas ihop med äldre såsom bingo, stavgång eller gudstjänster. I stället finns önskemål om
nätuppkoppling, jukebox, fysisk aktivitet och bastu kopplat till de äldres boende. Flera av
dessa aktiviteter är sådant som man kan göra på egen hand men det finns också önskemål
om gruppaktiviteter såsom hantverk, gymnastik, bokcirklar och annat. Ett förslag om
deltagarna själva för fram är en önskan om att föreningar i större grad kan erbjuda
aktiviteter för äldre kopplade till boendet. Här finns en möjlighet för Lindesbergs kommun
att aktivt söka samverkan med föreningar och ideella organisationer för att erbjuda äldre ett
anpassat och varierat utbud av aktiviteter.
Beträffande utformningen av boendet och boendemiljön så finns det hos de äldre flera
önskemål kring dessa och många menar samtidigt att det saknas boendealternativ som är
anpassade för äldre. Slående är dock att många äldre saknar kunskap och inte har någon
långsiktig planering när de letar nytt boende. De flesta refererar främst till att det ska finnas
hiss och att badrummen ska vara tillgängliga för rollator/rullstol men få har i dagsläget
vetskap om att många andra saker påverkar tillgängligheten i såväl bostaden som
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bostadsmiljön. Eftersom hälsan kan fortsätta att försämras så blir inte tillgängligheten bättre
vilket resulterar i att äldre ofta inte flyttar till tillräckligt bra bostäder, man har helt enkelt
inte kollat upp tillgängligheten på ett bra sätt. Med tanke på att äldre spenderar mycket tid i
sin bostad och dess omgivning är det viktigt att tillgängligheten och användbarheten i
boendemiljön är så bra som möjligt ur ett långsiktigt perspektiv. En viktig insats för
Lindesbergs kommun är därför att informera såväl de äldre, det vill säga hyresgästerna, men
också hyresvärdar om vilka riktlinjer som finns och vad man skall tänka på när det gäller
bostadens anpassning. Risken är annars stor att de äldre tvingas till ytterligare en flytt när
förändringar i hälsotillståndet innebär ytterligare behov av anpassningar. I syfte att
underlätta utformningen av bostäder för äldre kan screeningverktyget ”Housing Enabler” 4
vara ett effektivt verktyg för att identifiera de viktigaste tillgänglighetsproblemen inne i
bostäder och i den närmast utomhusmiljön.
När det gäller de äldres inställning till e-hälsa och teknik i största allmänhet så menar många
att de inte hinner med i den tekniska utvecklingen och att det går alldeles för fort. Men det
finns också en nyfikenhet och många ser nyttan med nya tekniska lösningar. Men tekniken i
sig verkar inte ha något egenvärde utan det är först när äldre ser kopplingen till riktiga behov
i människors riktiga vardag som tekniken får ett syfte och en betydelse. Om tekniken innebär
en nytta och en trygghet och samtidigt ökar äldres självständighet så är man positivt inställd
till tekniken men det är också viktigt att man förstår den.

4

http://www.med.lu.se/case/nyhetsarkiv/120524_bjoern_slaug
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Bilagor
Inbjudan till fokusgruppsintervju

Hur och var vill äldre i Lindesbergs kommun bo?

Vi vill veta vad Du tycker!
I Lindesbergs kommun finns en brist på boende för äldre. För att få veta vilken typ av boende som
äldre önskar och har behov av vill vi ta reda på vad våra äldre medborgare i kommunen har för tankar
och önskemål kring sitt boende. Detta för att bättre kunna tillgodose behovet av boende för äldre i
Lindesbergs kommun under de närmsta åren.
Du har blivit utvald för att delta i en gruppintervju där Du har möjlighet att delge dina tankar kring
boende för äldre i Lindesbergs kommun. Vi hoppas att Du är intresserad av att medverka.
Du anmäler dig i så fall via mail eller telefon till folkhälsoteamet som kommer att genomföra
intervjuerna (se uppgifter nedan).
När du anmäler dig kommer vi att berätta vilken dag och vilken lokal som är aktuell för just dig.
Gruppintervjuerna kommer att äga rum under september månad i Lindesberg, Frövi, Fellingsbro och
Storå. Vi kommer att utgå från boendet men även beröra frågor kring social samvaro, teknik i
hemmet och kommunikationer. Antalet deltagare i varje grupp kommer att vara mellan 4-6 personer.
Intervjuerna beräknas ta ca 2 timmar.
Intervjuerna kommer att spelas in och sedan användas som underlag vid utarbetandet av en
boendeplan för äldre i Lindesbergs kommun. Ditt namn kommer dock aldrig att framgå i
redovisningen av resultaten.
Om du har svårigheter att ta dig till intervjun för att medverka så hjälper vi till att ordna skjuts. Vi
bjuder på fika och varje deltagare får som tack för hjälpen en liten gåva.

Madde Gustavsson
Socialchef, Lindesbergs kommun
Ditt intresse för att delta anmäler du senast den 15 augusti till:
Susann Cederlund, folkhälsoutvecklare norra Örebro län
Tele: 0587-811 64 eller 070-219 39 50
Mail: susann.cederlund@nora.se
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Intervjumall

Intervjumall fokusgrupper Boendeplan Lindesberg

Instruktioner
Nedan följer den frågeguide som kommer vara underlag vid fokusgrupperna med äldre gällande den
kommande boendeplanen. Det bör påtalas att frågorna endast fungerar som ett ramverk för
samtalet och andra frågor kommer också ställas, men dessa beror på gruppens diskussioner. Det är
heller inte säkert att alla uppskrivna frågor i dokumentet kommer ställas under fokusgruppen
eftersom det beror på tidigare svar och diskussioner från gruppen. Således ska dokumentet ses som
en ram för samtalet och ett stöd för att kunna styra gruppen tillbaka till de relevanta områdena om
allt för stora avsteg görs i diskussionerna.
Inledning
Inled med några enkla frågor för att sätta igång samtalet. Kan egentligen vara vad som helst, men
kanske att alla får presentera sig, ange hur länge de bott i Lindesbergs kommun och sedan uppge
vilken deras favoritplats i kommunen är och ge en kort motivering. Dessa svar kommer kanske inte
användas utan är mer till för att få igång samtalet på ett lättsamt sätt och ge gruppen möjlighet att
lära känna varandra.
Trygghet
•
•

•
Boende

Vad betyder trygghet för dig?
Hur trygg känner du dig i Lindesbergs kommun idag?
o Vad skapar trygghet/otrygghet?
o Särskilda situationer då du känner dig särskilt otrygg?
Vad skulle göra att du skulle känna dig tryggare i Lindesbergs kommun?
o Vad kan kommunen göra för att uppnå det?

•
•
•
•
•
•

Vad betyder ditt boende för dig?
Är det viktigt för dig att kunna fortsätta att bo i eget boende?
Om du skulle behöva flytta, vilken typ av boende är du då intresserad av att flytta till?
Är det viktigt var ditt nya boende är beläget?
Vad är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid en eventuell flytt till ny bostad?
I vilken utsträckning upplever du att du har möjlighet att välja ditt boende utifrån dina
önskemål?
Social boendesituation
•
•
•
•
•

Upplever du att du att det finns möjligheter till socialt umgänge i närheten av din bostad?
Hur tänker du kring ett socialt innehåll i ett boende?
Hur ser du på tillgängligheten till samhällsservice?
Anser du att det är viktigt med personal i exvis trygghetsboende?
Hur viktig är närmiljön kring ditt boende?
o Vad är viktigt i närmiljön?

Teknik
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•

Hur resonerar du kring teknik som komplement till personal inom hemtjänst och särskilt
boende?
• Skulle teknik kunna upplevas som meningsfull och som ett komplement för en bra
boendesituation?
o Vad är bra?
o Vad skulle bli bättre?
o Är det något speciellt som saknas?
Kommunikationer
•

Vilken betydelse har kommunikationer för att du skall känna att du kan vara så delaktig i
samhällslivet som du önskar?
• Upplever du att kommunikationerna i närheten av din bostad fungerar tillfredställande?
o Vad skulle kunna bli bättre?
Kommunen
•

•

Vad är din upplevelse av Lindesbergs kommuns arbete med sin äldre befolkning?
o Vad är bra?
o Vad skulle kunna bli bättre?
Vad skulle du säga är det absolut viktigaste för att du ska må bra och trivas i kommunen?

Avslutning
•

Är det något annat du vill lyfta fram till Lindesbergs kommun?
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1. Bakgrund
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda den framtida
boendesituationen för äldre personer i en boendeplan för Lindesbergs kommun.

Boendeplanen innehåller dels information och fakta från b.la Socialstyrelsen och
Sveriges kommuner och landsting utifrån deras utredningar om den framtida
boendesituationen, utifrån den demografiska förändringen Sverige står inför.

Fokusgruppsintervjuer med äldre i Lindesberg Kommun genomfördes 2016 för att få en
fingervisning om vilken typ av boende kommunens äldre medborgare önskar sig i en
framtid.
En kort presentation av studien i sin helhet presenteras i denna plan.

Enligt Socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att erbjuda anpassade boenden samt
vård och stöd till äldre personer med behov. Utifrån lagstiftningen är det därför av vikt
att belysa flera delar än bara boendesituationen för att få ett helhetsgrepp om framtiden.
I denna boendeplan belyses även välfärds teknologi samt kommunens utmaningar kring
personalförsörjning.
Under arbetet med boendeplanen framkom tre stora områden, boendeformer,
välfärdsteknik och personalförsörjning.
Främst riktar sig boendeplanen till att se vidare på alternativa boendeformer för äldre
personer. Dessa boendeformer bör ses som ett komplement till särskilda boenden. De
andra två andra viktiga delarna är välfärdsteknik och personalförsörjning.
Boendeplanen föreslår följande:
•
•
•
•
•

Göra en fördjupad fastighets inventering för att se över både befintliga och

potentiella fastigheter som kan fungera som seniorbostäder.

Utveckla funktioner och forum i kommunen som kan upplysa om de alternativ
som finns för äldre personer som önskar flytta.

Utveckla samarbete med ideella föreningar i syfte att underlätta tillgängligheten
att delta i samhällslivets olika aktiviteter.

Fortsätta arbete med teknikutvecklingsfrågor för att kunna möta upp önskemål
om att den äldre kan bibehålla sin självständighet
Fortsätta arbetet för att trygga personalförsörjningen inom vård och omsorg
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2. Inledning
En boendeplan är ett verktyg för kommunerna att se över den framtida
bostadsförsörjningen av boendealternativ för äldre personer. För att underlätta den
äldre personens vardag blir vikten av anpassade bostäder extra viktigt.
Det är lagstyrt att kommunen ansvarar för att ge vård och stöd till personer som har
behov av detta.

Vidare kan en boendeplan ses som en strategisk planering av kommunens framtida
behov av att leverera stöd och hjälp till äldre personer, och på vilket sätt stödet ska ges.

Utöver möjligheten att ha ett anpassat bostadsutbud för äldre personer och för att
underlätta ett så självständigt liv som möjligt blir också frågorna om personalförsörjning
och välfärdsteknik viktiga aspekter att belysa.
I denna rapport kommer fokus ligga på anpassade bostäder till äldre personer och en
liten belysning av välfärdsteknologi samt personalresurser i framtiden kommer också
att göras.
2.1 Uppdrag

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en boendeplan för att
säkerställa att utbudet på anpassade bostäder för äldre personer i Lindesbergs kommun
ska möta efterfrågan. Boendeplanen ska vara en hjälp för Lindesbergs kommun att få ett
helhetsgrepp över den framtida boendeförsörjningen av bostäder för äldre personer
samt vilka typer av boendeformer och teknik i boendet som kan bli aktuella i den
närmaste framtiden. Förvaltningen ska ge medborgarna information kring
boendealternativ.
2.2 Syfte

Att Lindesbergs kommun får ett helhetsgrepp över det framtida behovet av bostäder för
äldre personer.
Att se över olika typer av boendealternativ för äldre personer, för att hitta attraktiva
boendealternativ som den äldre personen själv väljer att flytta till.
Att förvaltningen hittar olika forum för att ge äldre personer information om de olika
boendealternativ som finns i kommunen.
2.3 Mål
•
•
•

Behovet av boendeformer inom vård och omsorgs verksamhetsområde ska
tillgodoses i Lindesbergs kommun.

Skapa attraktiva boendeformer för äldre personer.

Skapa strategier för att stärka informationsflödet till medborgarna i frågor som
rör boende för äldre samt ekonomisk situation kring boendekostnader.
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2.4 Metod
•
•
•

Gruppintervjuer med målgruppen utifrån behov och önskemål kring boende för
äldre.

Statistik

Litteraturstudier

Förvaltningen i samarbete med folkhälsoteamet i norra Örebro län samlade under
hösten 2016 in fakta om behov och önskemål kring boende för äldre. Resultatet
sammanställdes senare i rapporten ”Fokusgruppsintervjuer med äldre kring boendeplan
i Lindesbergs kommun”.
Målgruppen för undersökningen var personer bosatta i kommunen. Gruppen delades in i
fyra geografiska områden samt en grupp med Sverigefinnar då kommunen är Finskt
förvaltningsområde. Samtliga personer i undersökningen var mellan 65–85 år. Av 160
utskickade inbjudningar deltog 57 personer varav 9 var sverigefinnar. Deltagarna var
jämt placerade utifrån geografisk tillhörighet med undantag av Frövi där deltagandet
var något lägre.
2.5 Lagstiftning

Enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 5 §: ”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får
goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan
lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så
långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan
lättåtkomlig service ska ges”. (Socialtjänstlagen 2010:427).
Bedömningen av vård- och omsorgsboende grundar sig på:
-

En helhetsbedömning där den enskildes situation sammanvägs med fysiska,
sociala, medicinska, psykiska och existentiella behov.
Den enskildes omvårdnads- och medicinska behov över hela dygnet.

På vård- och omsorgsboende erbjuds service, personlig omvårdnad och hemsjukvård
dygnet runt (heldygnsomsorg).
För att tillgodose den enskildes behov kan vård- och omsorgsboenden ha olika
inriktningar såsom exempelvis demenssjukdom.

Kommunen har även ansvar för att ta reda på vilka behov av vård- och omsorgsboende
som finns och att planera för dem 1.

1

Socialtjänstlagen 2001:543
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3. Boendeformer
I boendeplanen används särskilt boende som samlingsbegrepp för de olika inriktningar
som finns i Lindesbergs kommun; vård- och omsorg, demens, korttidsvård, växelvård,
trygghetsboende och parboende 2. Särskilt boende är det begrepp som används i lagtext.
3.1 Särskilt boende

Särskilt boende är ett samlingsbegrepp på boenden som tillhandahåller service och
omvårdnad till personer i behov av omfattande vård och stöd. På boendet finns personal
hela dygnet, samt tillgång till sjuksköterskor. Särskilt boende kräver biståndsbeslut.
3.2 Demensboende

Demensboende är ett Särskilt boende speciellt inriktat mot personer med
demenssjukdom. Personer med demensdiagnos kan på ett demensboende få vård som
är specialiserad för personer med demenssjukdom. Boendeformen kräver
biståndsbeslut.
3.3 Korttidsvård

Korttidsvård är en tillfällig insats inom särskilt boende. Korttidsvård ges till personer
som behöver rehabiliterande insatser eller eftervård under en begränsad period, t.ex.
efter utskrivning från sjukhus. Korttidsvård kräver biståndsbeslut.
3.4 Växelvård

Växelvård är en slags korttidsvård där den enskilde, t.ex. en vecka per månad, kan få
växelvård på en avdelning. Det kan användas som avlastning för anhöriga som vanligtvis
vårdar den enskilde hemma. Växelvård kräver biståndsbeslut.
3.5 Trygghetsplats

Trygghetsplatser är en definition på lägenheter i särskilda boendeformer som inte
regleras i lagtexten. Trygghetsplaster kräver inget biståndsbeslut och kan exempelvis
användas som avlastning för anhöriga som vanligtvis vårdar make/maka hemma.

3.6 Parboende

Parboende ingår i vård- och omsorgsboende. Enligt Socialtjänstlagen ska en enskild med
beslut på vård- och omsorgsboende få möjlighet att bo tillsammans med sin partner.
Partnern blir då medboende, och behöver ej ha ett eget biståndsbeslut. Parboende
kräver biståndsbeslut för den enskilde med behov.
3.7 Trygghetsboende

Trygghetsbostäder beskrivs i Äldreboendedelegationens slutbetänkande och kan ses
som en utveckling av seniorbostäder. Det är lägenheter för äldre personer som känner
sig oroliga, otrygga och/eller ensamma i sin nuvarande bostad. Enligt Boverkets
kriterier för trygghetsboenden ska det finnas gemensamhetslokal, möjlighet till
gemensamma måltider samt en värd som ska främja sociala aktiviteter. Kommunen kan
själv bestämma vilka kriterier som ska gälla för trygghetsboende förutsatt att det är de
kommunala fastighetsbolagen som tillhandahåller lägenheterna, ett kriterie kan vara
åldersgräns. Boendeformen kräver ej biståndsbeslut.
2

Äldreboendedelegationens slutbetänkande Sou 2008:113
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3.8 Seniorboende/”mellanboende”
Med seniorboende avses lägenheter för personer över en viss ålder. Det benämns även
plusboende, trivselhus, kooperativ. I boendet finns möjlighet till social samvaro.
Seniorboende kräver ej biståndsbeslut.
3.9 Enskild bostad

Kvarboendeprincipen innebär att den som så önskar ska få bo kvar hemma i sin bostad
och få den hjälp, det stöd och den trygghet den behöver. Om behovet av vård- och
omsorgsinsatser ökar ska man inte behöva flytta. Kommunen har skyldighet att så långt
det är möjligt tillhandahålla insatserna i hemmet 3.

4. Medborgarnas perspektiv utifrån fokusgruppsintervjuerna

Under hösten 2016 tillsattes en styrgrupp bestående av folkhälsoteamet i norra Örebro
län och utvecklingstrateg från socialförvaltningen. Syftet med gruppen var att samla
information som kunde vara en hjälp för utformandet av en boendeplan. Tanken är att
boendeplanen ska vara följsam till medborgarnas önskemål och behov av bostäder
anpassade för äldre. Målgruppen var personer mellan 65–85 år uppdelat på två grupper.
Den första gruppen refereras som yngre-äldre och den senare gruppen som äldre-äldre
Resultatet utmynnade i rapporten med fokusgruppsintervjuer.
Av rapporten kan utläsas att flera äldre önskar bo kvar i sin nuvarande bostad så långt
möjligt (kvarboende) men att det samtidigt finns äldre som vill flytta till ett mer
anpassat boende. Resultatet tyder således på att Lindesbergs kommun behöver
underlätta både för kvarboende samt andra boendealternativ anpassat till äldre 4.

Flertalet äldre upplever ”hemmet” som en viktig plats vilken både ger trygghet och
skapar trivsel. Således ses bostaden och bostadsmiljön som viktiga faktorer för en god
livskvalitet. Av underlaget i rapporten kan man se att flera av deltagarna upplever en
oro att behöva lämna hemmet på grund av orsaker de inte själva rår för. Ett antagande
som kan göras utifrån hur deltagarna i undersökningen resonerar är att en stor del av
oron grundar sig i rädslan att få en försämrad boendesituation vid en eventuell flytt.

Vad som anses av deltagarna i undersökningen som viktiga delar i boendet och
boendemiljön är att bostaden erbjuder trygghet, självständighet, att närmiljön är
tillfredställande och att det finns möjlighet att bibehålla sociala kontakter och umgänge.
Det finns också behov av mer information kring olika boendealternativ för äldre.
4.1 Utbud

Samtliga deltagare i rapporten upplever att utbudet av boendealternativ för äldre är
begränsat. Det finns till viss del alternativa boendeformer för äldre framförallt i centrala
Lindesberg. De bostäder som idag är anpassade för äldre anses ofta kostsamma eftersom
de flesta bostäder är bostadsrätter. Efterfrågan på bostadsrätterna för äldre ses också
som högre än tillgången vilket gör dessa svåra att få tag på.
3
4

Sou 2008:113
Fokusgruppsintervjuer med äldre kring boendeplan, Lindesbergs kommun Mars 2017
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4.2 Äldres bostadsval
Referensgruppen äldre personer kan ses som en heterogen grupp med olika intressen
och olika referensramar. Trots det kan man se vissa samband mellan äldre och den
bostadsmiljö äldre har valt. De flesta äldre som har valt att bosätta sig med närhet till
skog och mark anser att det är viktiga komponenter till boendemiljön medans äldre
bosatta i stadsmiljö är mer intresserade av närheten till service, kulturellt utbud och
sociala aktiviteter. Trots olika referensramar kring vad som är viktigt i boendemiljön vill
de allra flesta äldre bo kvar på den nuvarande orten. Det är på den orten som personen
har byggt upp sitt sociala nätverk, och känner sig trygga och där de har sin identitet.
Dock upplever personerna i undersökningen att det finns omständigheter i de mindre
orterna som försvårar ett kvarboende. Dessa omständigheter handlar framförallt om
försämrad samhällsservice p.ga nedläggningar eller försämrad tillgänglighet av
exempelvis vårdcentral, apotek, kollektivtrafik och livsmedelsbutiker mm. Äldre ser
tillgänglighet och närhet till hälso- och sjukvård som en viktig faktor. ”Det är en fördel
om det finns vårdcentral och apotek i anslutning till det alternativa boendet”.
Vidare visar sig äldres önskemål om typ av boende vara mycket varierande beroende på
vart i åldrandet man befinner sig men även beroende på varför man upplever behovet
av att byta bostad. Vissa äldre oroar sig mest för ensamheten vilket kan innebära att det
i första hand är ett trygghetsboende de efterfrågar. Andra äldre tänker mer på praktiska
funktioner så som ett anpassat boende för att bevara sin självständighet så långt möjligt
samt närheten till det kulturella utbudet vilket skulle kunna tydas som att det är
framförallt ett mellanboende som önskas. Hos gruppen Sverigefinnar finns behov av att
ha möjlighet att bo med närhet till likasinnade för att bibehålla kulturella och språkliga
traditioner.

Trots att flera av personerna i undersökningen kan tänka sig att flytta till ett annat typ
av boendealternativ vill övervägande del av deltagarna bo kvar i det nuvarande hemmet.
För att bo kvar i sin nuvarande bostad kan personerna i undersökningen tänka sig att
betala för hushållstjänster som blir tunga att hantera. De ser också en trygghet i att veta
att det finns möjlighet till hjälp från hemtjänsten och många äldre räknar också med att
få stöd av sina anhöriga för att kunna bo kvar i det nuvarande hemmet. Ett annat sätt
som underlättar för kvarboende är att gruppen äldre hjälper varandra vilket också ger
dem ett betydelsefullt sammanhang. Även bostadsanpassningar för att underlätta
kvarboende ses som en viktig del i möjligheten att kunna bo kvar i det nuvarande
hemmet.
Vad gäller de olika boendealternativen kan ett mellanboende passa bättre för
yngre/äldre personer eftersom ett trygghetsboende för dem ses som för nära ett särskilt
boende. För gruppen äldre kan däremot ett trygghetsboende verka mer attraktivt som
anses erbjuda mer service än ett mellanboende samt att närhet till gemensamhetslokal
och möjlighet att gå till en matsal och äta sina måltider.
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4.3 Information
En viktig del för deltagarna i undersökningen är information och kunskap om olika
boendealternativ samt tjänster som kan nyttjas för äldre. I undersökningen
framkommer att begreppen för de alternativa boendeformerna betyder olika hos
deltagarna i undersökningen. Av resonemanget hos deltagarna i rapporten kan tolkas att
det även saknas information om vad som erbjuds på särskilt boende. Framförallt ses
information som en trygghetsskapande faktor. Det finns också behov av att kunna få
rådgivning kring boendealternativ den dag det börjar bli aktuellt att tänka på en
eventuell flytt. I undersökningen framkommer att man även önskar information om
boendemiljö, kollektivtrafik och färdtjänst samt andra tjänster som kan vara intressanta
för äldre oavsett om det är kommunen som utför dessa tjänster eller om det är privata
aktörer. Ett förslag som kom upp under diskussionerna var att skapa en ”äldreguide”
som också kunde fås på finska. Att skapa en broschyr kan ses som det bästa alternativet
eftersom majoriteten av målgruppen äldre främst använder tidningar och broschyrer
som informationskanaler.
4.4 Motiv till att flytta

Trots att flera personer i dagsläget till största del önskar att bo kvar hemma ser de vissa
motivationsfaktorer som kan få dem att omprioritera sina beslut. Exempel som kan få
äldre personer att vilja flytta är att personen fått en sämre hälsa så att denne inte längre
orkar sköta om vardagsbestyren som följer med det nuvarande boendet. Att känna att
man inte längre klarar av att sköta om sin bostad som man gjort tidigare kan bidra till
att trivseln att bo kvar minskar. För dem som bor i lägenhetshus utan hiss eller har villor
med ex övervåning kan bostaden kännas allt för svår att fortsätta bo i. Ensamhet och
isolering är en annan faktor som kan bidra till motivationen att flytta. Dels kan ensamhet
uppstå när det sociala nätverket man tidigare haft löses upp av olika anledningar men
också av att samhällsservicen är otillgänglig. Behov av flera aktiviteter, social
gemenskap och närheten till samhällsservicen är således andra faktorer som den äldre
kan se ett ökat behov av den dagen hälsan och orken försämras. En annan stor faktor till
varför äldre kanske börjar fundera på en eventuell flytt är när den äldre personen inte
längre kan köra bil själv och blir mer beroende av alternativa lösningar i form av
exempelvis kollektivtrafik. Essensen i motiven att fundera över en flytt kan tolkas som
att känna sig trygg, möjlighet till självständighet och egna val och social samvaro med
likasinnade samt möjligheten att bibehålla en god mobilitet.
4.5 Slutsatser och Analys

Behovet av boende påverkas till stor del av äldres livssituation och hälsa. Flera äldre
anger att de vill bo kvar i det nuvarande hemmet så lång möjligt. Det är först när det
nuvarande boendet inte motsvarar äldres ändrade förutsättningar som behov av ett nytt
boende uppstår. Behov som kan föranleda en flytt är försämrad hälsa och ork att utföra
skötseln av bostaden samt ensamhet och minskad mobilitet att delta i samhällslivet.
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Enligt undersökningen finns det en uppfattning av att det är i Lindesbergs kommun är
brist på bostäder anpassade till äldre. Med anpassade bostäder avses boenden med hiss
och utrymme att framföra olika typer av hjälpmedel så som rullstol och rullatorer. Till
boendet kopplas också boendemiljö där tillgängligheten till exempelvis kollektivtrafik
och samhällsservice är grundläggande delar. Bristen på bostäder påverkar äldres
möjlighet att välja bostäder utifrån eget önskemål.

De geografiska skillnaderna i dagens utbud av boendealternativ för äldre påverkar
framförallt att personer på landsbygd och de mindre orterna i kommunen. På landsbygd
och i de mindre orterna ses utbudet av bostäder anpassat till äldre som nästintill
obefintlig medans det finns ett visst utbud i centrala Lindesberg (enligt
fokusgruppsintervjuerna). För äldre bosatta på landsbygd och i de mindre orterna kan
bristen på anpassade boendealternativ för äldre leda till ökad isolering och låg grad av
anpassning för ökad självständighet.
Det föreligger behov av olika alternativa boendeformer för äldre. Gruppen äldre har
olika preferensramar för vad som anses vara ett attraktivt boende. I det här fallet
efterfrågas både mellanboenden och trygghetsboende. Många i gruppen äldre-äldre ser
trygghetsboende som ett förstahandsval om de ska flytta. Viktiga aspekter i ett
trygghetsboende är tillgång till gemensam matsal och möjlighet till social samvaro men
också potential att fortsatt kunna delta i samhällslivet i form av föreningsliv mm.

Boendemiljön är också en viktig faktor att väga in. Två olika aspekter av boendemiljö är
närheten till stadsmiljön och de aktiviteter som erbjuds i en sådan miljö, medans andra
värderar närheten till skog och mark. Ytterligare finns behov av att ta med perspektivet
sverigefinnar när det planeras för nya bostadsbyggen i kommunen. Sverigefinnar vill ha
möjlighet att kunna bibehålla sin kultur och sitt språk tillsammans med sina landsmän.
Det finns behov av boendealternativ som passar olika ekonomiska förutsättningar.
Många äldre vill så långt möjligt bo kvar i det nuvarande hemmet. Det i sin tur gör att
den äldre kan bli beroende av kommunens hemtjänst i större utsträckning än vad som
kanske skulle vara fallet om de flyttat till en bostad mer anpassat efter behov 5.

Information om boendealternativ och vad kommunen såväl som externa aktörer
erbjuder för tjänster kopplat till målgruppen äldre är efterfrågat. Ett önskemål är att
dela ut en ”äldreguide” men också att det finns flera olika aktiviteter kopplat till
diskussioner kring frågan om vilka tjänster den äldre kan nyttja för att leva ett bra och
självständigt liv utifrån sitt åldrande. Att hitta aktiviteter och informationskanaler för att
uppmärksamma äldre personer på att det kan vara bra att reflektera över och i tid
planera för sin framtid i god tid kan ses som en viktig insats för Lindesbergs kommun.
Flera äldre vill kunna fortsätta leva så självständigt som möjligt trots sviktande hälsa
och minskad ork. Tekniska lösningar kopplat till äldre nämns i fokusgrupperna men får
inte ett så stort utrymme som man kunde antagit. Att tekniska lösningar inte har
diskuterats så mycket i fokusgrupperna kan bero på en låg kunskap hos äldre om vilka
tekniska alternativ som finns. En viktig fråga kan därför vara att arbeta vidare med
5

Fokusgruppsintervjuer med äldre kring boendeplan, Lindesbergs kommun Mars 2017
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tekniska utvecklingar inom välfärdsområdet samt förmedla kunskap till medborgarna
om vilket utbud som finns.

Ett antagande är att äldre i stor utsträckning väljer att bo kvar i det nuvarande hemmet
för att det är den naturligaste platsen för personen. Att hemmet är en viktig del i att
skapa trygghet och identitet för den äldre och att en eventuell flytt skulle innebära att
dessa faktorer behöver byggas upp på nytt. Vidare skulle kunna antagas att bristande
information kring alternativa boenden för äldre gör så att målgruppen inte värderar och
funderar över frågan innan det uppstår ett akut behov av nytt boende. Att bygga
alternativa bostäder anpassat för äldre samt att förbättra informationsflödet kring de
tjänster och kostnader äldre kan nyttja skulle kunna bidra till att äldre får bättre
information och lättare kan fatta beslut om kvarboende eller flytt till annat boende.

5. Välfärdsteknologi

Inom vård och omsorg används ofta begreppet välfärdsteknologi för att beskriva
tekniska lösningar som underlättar den äldre personenens vardag. Välfärdstekniken
syftar till att ge användaren ökad trygghet, självständighet och delaktighet.

I socialtjänstlagen 5 kap beskrivs äldre personers rättigheter. Äldre personer har rätt att
leva ett så självständigt liv som möjligt med inflytande, delaktighet och insatser av god
kvalitet (värdegrunden). Ett sätt att kunna ta tillvara på äldre personers rätt är genom
välfärdsteknikens möjligheter.

Dock är det viktigt att vid införandet av välfärdsteknik ta hänsyn till olika aspekter och
fallgropar. Det innebär att kommunen aktivt behöver arbeta med strategier för hur
införandet ska ske på bästa sätt med rätt information, användarstöd och driftsäkerhet.
Välfärdstekniken kan ses som en viktig del i att sörja för att bibehålla en god kvalitet
inom vård och omsorg. Vi går nationellt mot en framtid där antalet äldre
hjälpbehövande förväntas öka samtidigt som andelen medarbetare som behövs för att
sörja behovet kommer att vara allt svårare att rekrytera. Att införa välfärdsteknologiska
lösningar kan initialt innebära en stor ekonomisk investering för kommunen men på sikt
bör dessa kostnader jämna ut sig 6
5.1 Den enskildes och anhörigperspektiv

Välfärdsteknologin kan möjliggöra för äldre personer att öka sin självständighet och
trygghet samt bidra till att underlätta delaktigheten i samhället. Teknologin kan också
bidra till att personalen inom vård och omsorg frigör tid att utföra andra typer av
insatser som kan skapa mening för den äldre 7.

Välfärdsteknik, forskningsartiklar kring välfärd och en summering av etiska aspekter. Socialstyrelsen och
myndigheten för delaktighet 2017
7
http://www.mfd.se/kunskapsomraden/digital-teknik/
6
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Socialstyrelsen lyfter i sin publikation om välfärdsteknik fram både positiva och
negativa aspekter av införandet av tekniska lösningar i den äldre personens vardag. Ur
den enskildes perspektiv kan tekniska lösningar ses både som en hjälp för den äldre att
leva ett självständigt liv med bibehållen trygghet och ökad känsla av säkerhet. En ökad
känsla av säkerhet och trygghet kan i sin tur bidra till att den äldre personens
rörelsefrihet ökar. Andra fördelar med välfärdsteknologin är att kvaliteten i insatserna
ökar. En ökad kvalitet kan till exempel uppnås med tillsynsbesök via kamera eftersom
den äldre då slipper få en störd nattsömn. Att använda olika former av
välfärdsteknologiska lösningar för att registrera hälsodata och receptförskrivning kan
öka säkerheten hos den äldre och således bidra till en bättre kvalitet av den service som
erbjuds6.

För att få en rättvis bild och säkerställa att införandet av välfärdsteknologi följer
samhällets etiska normer behöver inte bara fördelar belysas. En oro hos den enskilde
kan vara att känsliga personliga uppgifter ska läcka ut, dessa är sekretesskyddade enligt
lag och ska inte bli kända av andra än de som behöver dom inom ramen för
socialtjänstens arbete, oavsett om det gäller teknik eller annat förfarande. För att
underlätta vid införandet av välfärdstekniska lösningar är det viktigt att den enskilde
ges möjlighet att vara delaktig över vilka lösningar denne vill använda. Det är viktigt att
den enskilde tillsammans med utföraren upprättar ett samtycke om hur, var och när
arbetet med tekniska lösningar ska genomföras. Att kontinuerligt göra uppföljningar
utifrån samtycket samt att delge den enskilde information och stöd i nyttjandet av de
tekniska lösningarna6.
5.2 Verksamhetsperspektiv.

Välfärdsteknologi kan ses som en möjlighet att bibehålla en god kvalitet i vård och
omsorg genom att frigöra resurser. Vidare menar forskningen att införandet av mer
tekniska arbetsuppgifter kan attrahera nya medarbetare att vilja arbeta inom området.
Tekniska lösningar innebär ett förändrat arbetssätt och kompetensområde och det kan
möjliggöra för befintliga medarbetare att utvecklas i sitt arbete och specialisera sig.

Trots många positiva faktorer finns det i dagsläget en stor oro för införandet av ny
teknik inom omsorgssektorn. De aspekter som socialstyrelsen lyfter fram är en oro för
att tekniken inte är så driftsäker som utlovat. Att olikheter i ekonomiska förutsättningar
kommer at kunna vara differentierande vad gäller kvalitet och på så sätt skapa
ojämlikhet i den vård och omsorg som erbjuds. Därför är det viktigt att
välfärdsteknologiska lösningar ses ur ett jämlikhetsperspektiv.

Ökade kostnader ses också som ett stort orosmoment både hos äldre och personalen.
Det finns en rädsla att tekniska lösningar kommer att föra med sig merkostnader för den
enskilde6.
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6. Personalförsörjning
Välfärdssektorn spås få en svår framtid vad gäller att tillgodose det kommande
rekryteringsbehovet. Ungefär 1/3 del av alla som arbetar inom välfärdssektorn har
uppnått en pensionsålder inom tio år 8. Samtidigt säger prognosen att antalet äldre
kommer att öka jämfört med idag. Det innebär att sektorn vård och omsorg kommer att
behöva sörja och planera för personaltillgängligheten för dem som behöver vård och
omsorg i framtiden. I äldreboendedelegationens slutbetänkande finns det kopplingar
mellan att hitta bra boendealternativ för äldre personer och att möta framtidens behov
av personalförsörjning. Genom anpassningar i boendemiljö och bostad kan äldre
personer leva mer självständigt trots sviktande hälsa.

I Lindesbergs kommun beräknas ca 104 undersköterskor, 17 vårdbiträden och 17
sjuksköterskor och 8 övrig personal inom vård och omsorg ha uppnått pensionsålder
fram till och med 2027 vilket sammanlagt innebär att 138 nya medarbetare kommer att
behöva anställas utifrån dagens verksamhet. Detta illustreras i tabellen nedan 9.

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, hur möter vi rekryteringsutmaningen. Sveriges kommuner och
landsting 2015
9
Statistik från personalenheten
8
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SKL har utarbetat 9 strategier som kommunerna kan ta hjälp av för att säkra
personalförsörjning till verksamheterna:
6.1 Låt fler jobba mer och förläng arbetslivet
Det man främst tittar på är att flera ska arbeta mera. Att minska deltidstjänster inom
vård och omsorgssektorn och att kommunerna ska kunna erbjuda alla heltid. Trots att
det finns en ambition från arbetsgivarens håll att kunna erbjuda all personal heltid finns
det risk att möta motstånd hos dem som fortsatt vill arbeta deltid. Ett arbete för att
motivera medarbetarna att arbeta heltid är därför också viktigt för att på sikt uppnå
målet med heltid till alla. En annan strategi är att fler ska orka arbeta längre8. För att fler
ska orka arbeta längre behöver kommunerna lägga upp strategier för att medarbetarna
ska orka arbeta längre eftersom arbetet inom vård och omsorg kan vara fysiskt
krävande.
I Lindesbergs kommun har arbetet med heltid åt alla redan startat med bland annat
”heltidsresan” och med de stimulansmedel som bland annat har möjliggjort ökad
sysselsättningsgrad inom hemtjänsten.
6.2 Bredda rekryteringen och marknadsför jobben.

Kommuner ska erbjuda välfärd till alla. Därför behövs medarbetare med olika
kompetenser och erfarenheter för att kunna erbjuda bästa insats för medborgarna. Att
anställa personer med olika erfarenheter och bakgrund är en fråga om demokrati och
trovärdighet. Idag är tolv procent av de kommunanställda inom vård och omsorg män
(hela riket). Enligt ungdomsbarometern kan var tredje man tänka sig att jobba inom
sektorn. Det gäller att förändra bilden av att vissa yrken passar kvinnor eller män bäst.
En jämnare könsfördelning och större mångfald ökar rekryteringspotentialen. Vi måste
ta vara på ungas intresse för jobben, inspirera och informera, erbjuda feriejobb och
praktikplatser, använda arbetslivsintroduktion och arbetsprojekt för att visa upp våra
verksamheter.

Nyanlända ska snabbt kunna validera sina kunskaper och ges förutsättningar för att
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, till exempel genom praktik. Deras
kompetens och motivation måste kartläggas direkt och nödvändiga färdigheter
kompletteras. Att ta tillvara nyanländas kompetens har en stor samhällsekonomisk vinst
och är av stor vikt för den framtida kompetensförsörjningen. Att vårda personer med
annat modersmål än svenska kommer också att ställa krav på att verksamheterna har
flerspråkig personal.
SKL ser också att teknikens inträdande inom yrket kan attrahera andra människor att
söka än i dagens läge. Det är också viktigt att se över hur arbeten inom välfärdssektorn
marknadsförs.
6.3 Använd kompetensen rätt

SKL menar också att det är viktigt att verksamheterna ser över så att kompetensen
används på rätt sätt. Det vill säga att verksamheterna behöver se över hur dem är
organiserade och vilken kompetens som behövs för vilken arbetsuppgift. Tillsammans
med ökat samarbete och mer patientmedverkan tack vare medicintekniska lösningar ses
det som en bra strategi för att lösa kommande rekryteringsbehov8
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6.4 Visa på karriärmöjligheter, skapa engagemang och underlätta lönekarriär.
En bredare syn på karriär ger medarbetaren en chans att utveckla både sig själv och
verksamheten. Att ha möjlighet till karriärutveckling gör arbeten mer attraktiva. En
strategi kan vara att synliggöra karriärmöjligheter samt underlätta för karriärutveckling
och arbetsrotation. Att låta medarbetarna ta ansvar i sitt arbete och vara delaktiga
skapar engagemang. Att ha medarbetare som är engagerade i arbetet bidrar till att
verksamheten får goda ambassadörer som kan locka nya till arbetet. Det är också viktigt
att ledarskapet främjar engagemang och delaktighet. Ett tydligt och närvarande
ledarskap är viktiga förutsättningar för engagerade medarbetare. Ytterligare behöver
arbetsgivaren fortsätta att utveckla lönesättningsmodellen för att kunna konkurrera om
arbetskraften. Lönesättningen kräver särskild uppmärksamhet när konkurrensen om
arbetskraften är hård8.
6.5 Teknik

Som i tidigare avsnitt om välfärdsteknik lyfter även SKL fram tekniken som en lösning
för framtidens personalbehov. En ökad digitalisering av välfärdstjänster öppnar för både
effektivare verksamheter och bättre kvalitet. Kommunerna och landsting bör ligga i
framkant vad gäller att utveckla tekniken.8

7. Aktuell Situation Lindesbergs kommun
7.1 Befolkning och behov av särskild service idag
Lindesbergs kommun hade vid 2017 års slut 23 613 innevånare. Av dessa var 18% över
65 år. Det fanns i december 2017, 1110 personer som är 80 år eller äldre i kommunen,
vilket motsvarar 5 % av den totala befolkningen. Av de som var 80–89 bodde 10.8% på
särskilt boende och 19% hade hemtjänst av något slag. För andelen <90 är motsvarande
siffror 32.5% särskilt boende och 40.8% hemtjänst.

118

Stapeldiagram med andelen äldre till totalbefolkningen 10

Fördelning av insatser totalt Lindesbergs kom
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Statistik på totala beläggningen hemtjänst, Särskilt boende 11
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Siffror från kommunstrateg M.Sjöberg
Siffror från systemförvaltare taget ur viva statistik.

119

7.2 Särskilt Boende
Särskilt boende
Lindesbergs kommun erbjuder idag särskilt boende i form av vård och omsorgsboende
samt vård och omsorgsboende med inriktning demens. Totalt finns 250 permanenta
särskilda boendeplaster fördelat på 6 enheter. De särskilda boendeformerna är
fördelade geografiskt utifrån alla kommunens orter.

Korttidsvård
Lindesbergs kommun har en enhet för korttidsvård på Grönbodahemmet i Storå beläget
i kommunens norra del.

Parboende
Lindesbergs kommun erbjuder ett fåtal lägenheter för parboende, enligt socialnämndens
riktlinje.
Växelvård
I särskilda boenden finns också växelvårdsplatser, dessa finns utspridda på några av
kommunen vård och omsorgsboenden.

Samtliga ovanstående insatser kräver biståndsbeslut och föregås av en utredning gjord av
biståndshandläggare.
Trygghetsplats
Utöver de insatser som kräver biståndsbeslut erbjuder kommunen avlastning via
trygghetsplatser. Trygghetsplats finns som ett stöd för anhöriga som vårdar en
närstående i hemmet och tillfälligt behöver avlastning, i kommunen finns två
trygghetsplatser för dygnetruntvistelse 1-14 dygn. Trygghetsplats kan nyttjas av
personer som inte har något biståndsbeslut om annan form av korttidsplats eller en svår
form av demenssjukdom (då är alternativet avlastning på en korttidsplats).
Andelen särskilda boendeplatser i april 2018 12

Totalt i december 2017 hade 267 personer beslut på särskilt boende. Indelat i
åldersgrupperingar hade 61 personer mellan 65–79, 120 personer 80–89 och 86
stycken <90 beviljat särskilt boende.

12

Inhämtad information från respektive enhetschef 2018–04

120

Med siffrorna från december 2017 om antalet beslut på särskilda boendeplatser nyttjas
samtliga platser till fullo. Trots det finns en viss differens där lägenheter står tomma i
väntan på inflyttning. I diagrammet ses 2 stycken tackat ja till plats men ännu ej
verkställts. 17 st står i kö. Det finns alltid en viss kö. Storleken på kön varierar. En
omfördelning av platser gjordes under 2017 för att minska kön till särskilt boende som
då var väldigt omfattande.
Platsfördelning olika inriktningar särskilt boende per ålderskategori.
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7.3 Hemtjänst
Hemtjänst
För dem som önskar bo kvar i hemmet erbjuds hemtjänst. Hemtjänsten innefattar olika
insatser för att underlätta vardagen i det egna hemmet och utgår alltid från vad den
enskilde klarar av själv i vardagen. Hemtjänstinsatser kan vara allt från enklare
serviceinsatser till personlig omvårdnad.

Dagverksamhet
Dagverksamhet erbjuds personer med demensdiagnos. Dagverksamhet kan fås utifrån
biståndsbeslut. Tanken är att dagverksamheten ska främja social samvaro, fysisk och
mental aktivering, ge anhörig avlastning samt bidra till att den äldre personen med
demenssjukdom ska kunna bo kvar längre i det ordinära hemmet.
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Anhörigstöd
Äldre personer som bor kvar hemma och vårdar en anhörig kan få hjälp med avlösning
och avlastning i hemmet. Detta kan fås utan biståndsbeslut upp till 10tim/mån.

Hälsofrämjande besök
För att främja hälsan och skapa trygghet erbjuds enskilda som fyller 80 år och som bor i
eget boende och inte redan har hemtjänst möjlighet till ett kostnadsfritt hälsofrämjande
besök. Tanken med besöket är att kunna ge råd och stöd samt personlig information om
vilket utbud som finns i kommunen.
Dagrehabilitering
Dagrehabilitering finns i Frövi, Fellingsbro, Lindesberg och Storå och de ger stöd till
personer som bor i ordinärt boende som är motiverade till träning efter exempelvis en
skada eller sjukdom. För att få delta i dagrehabiliteringen krävs en remiss från en
arbetsterapeut.
Dagverksamhet
Dagverksamhet erbjuds till personer med demenssjukdom som har behov av social
samvaro, stimulans och rutiner i vardagen. Ansökan via biståndshandläggare.

Hemsjukvård
Lindesbergs kommun erbjuder hemsjukvård som inbegriper bland annat medicinskt
ansvarig sjuksköterska, sjuksköterskor, distriktsjuksköterskor, undersköterskor och
arbetsterapeut. Hemsjukvården kan hjälpa till med medicinering, omläggningar,
behandlingar och rehabilitering.
I december 2017 hade totalt 7.7% <65 beslut på någon form av hemtjänst. Av
åldersgruppen 65–79 år hade 2.8% hemtjänst och 80–89 år 19% hemtjänst av <90
åringar hade 40.8 % beviljade hemtjänstinsatser.
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Samtliga biståndsbeslut på hemtjänst omfattade totalt i Lindesbergs kommun 13 709
beslutade hemtjänsttimmar under december 2017. Antalet hemtjänsttimmar redovisat
står för ett urval av samtliga medborgare i Lindesbergs kommun, dvs även personer <65
vilket är 47 personer. Antalet beslut var 441 st indelat i ålderskategorin>65. Ett
medelvärde på enbart ålderskategorin ovan redovisas inte i denna skrivelse då
resultatet skulle bli allt för missvisande.
6.4 Övrig bostadsmarknad

Enligt äldreboendedelegationens slutbetänkande är framtiden att bygga olika
alternativa boendeformer för äldre samt inventera och anpassa befintligt
bostadsbestånd av lägenheter med god handikappanpassning. Vissa typer av
bostadsanpassningar för att göra om ”vanliga” lägenheter till mer anpassade för
funktionsnedsättningar kan också ses som en alternativ åtgärd. En övergripande
inventering av bostadsutbudet i Lindesbergs kommun har gjorts i samband med
upprättandet av denna boendeplan. Inventeringen är dock inte komplett utan återger
bara en övergripande bild av situationen.

Tallen seniorboende.

Tallen seniorboende är beläget i Frövi och ägs av Riksbyggen. Tallen tillhandahåller
hyreslägenheter från + 70. I dagsläget finns 54 st lägenheter i varierande storlek från 1-3
rum. Till seniorboendet hör en gemensamhetslokal/matsal och restaurang.
Restaurangen hyrs och bedrivs av kommunens verksamheter och fungerar som
centralkök till några av vård och omsorg samt funktionsstöds verksamheter.
Restaurangen är öppen även för boende på tallen och allmänheten. I
gemensamhetslokalen anordnas olika aktiviteter och studiecirklar främst av ideella
föreningar samt ABF.
I lokaler på Tallen finns en hemtjänstverksamhet med tillhörande enhetschef,
sjuksköterskor och arbetsterapeut för äldre som har hemtjänstbeslut eller beslut på
insatser enligt hälso- och sjukvård. Samtliga lokaler till Tallen hyrs av kommunens
verksamheter
Tallen har också bra förbindelser till kollektivtrafik och övrig samhällsservice.

I anslutning till befintlig byggnad uppställs i dagsläget ett 40-tal nya hyreslägenheter på
uppdrag av Riksbyggen. Lägenheterna beräknas vara färdiga i december 2018.
Lägenheterna kommer ha varierande storlekar från 2–3 rum men med en majoritet på
tvårumslägenheter och några få trerummare. Lägenheterna är fördelade på två
husblock. I ett av husblocken kommer det finnas tillgång till en liten gemensamhetslokal.
Samtliga lägenheter kommer ha egen balkong. Lägenheterna har en förhöjd
byggnadsstandard med större badrum. Till samtliga lägenheter kommer uppkoppling
via fiber att finnas tillgänglig.
Utbudet på bostäderna till Tallen kan ses som väldigt eftertraktade och sammanlagt till
befintlig och nybyggnation står 120 personer i kö till en lägenhet under april 2019.
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Bostadsrättsföreningen Senioren i centrala Lindesberg
Senioren är en bostadsrättsförening som riktar sig till personer som fyllt +55. Den är
belägen centralt i Lindesberg med närhet till samhällsservice och mataffärer. Senioren
har 59 lägenheter i form av 2–3 rok. Lägenhetsinnehavarna på Senioren har tillgång till
aktiviteter anordnade av bostadsrättsföreningen samt gemensamhetslokal, och
hobbyrum. Varje lägenhet har egen tvättstuga och byggnadsmässigt är lägenheterna
anpassade för personer med funktionsnedsättning. Alla lägenheter har tillgång till
fiberanslutning.

Libo

Libo har ett visst utbud av handikappanpassade lägenheter. Främst lyfts nyproduktioner
upp så som Ålkilsbacken vid arenan med 70 lägenheter samt 30 lägenheter som är
under uppbyggnad i centrala Lindesberg vid demcenscentrum Källgården. Inga av dessa
lägenheter är specifikt avsedda för en viss åldersgrupp utan är tillgängliga för alla. Libo
har idag ett antal +65 boenden, bl.a Ekliden i Fellingsbro, Grönbodavägen i Storå och
Linden i centrala Lindesberg. Om dessa lägenheter håller den standard på
handikappanpassning enligt boverkets nyare byggnormer är svårt att initialt uttala sig
om utan djupare inventering. Libo arbetar succesivt med att göra bostadsanpassningar
för att handikappanpassa sitt bostadsbestånd.

8. Prognos för Lindesbergs kommun

Prognosen beräknas utifrån ett 0 visionsperspektiv. Det vill säga att vården och
omsorgen fortsätter att bedrivas så som den görs i dagsläget. Siffrorna som ligger till
grund för prognosen är antalet verkställda beslut på Särskilt boende och hemtjänst
under december 2017 samt SCB:s prognostiserade befolkningskurva fram till 2027.

Befolkningsprognosen förutspår att under en tioårsperiod mellan 2017–2027 kommer
antalet i åldersgruppen 65–79 år att minska med 222 personer. Åldersgruppen 80–89
kommer däremot att öka med 617 personer. De som är 90 år och äldre kommer ligga
relativt stabilt med hur det ser ut i dagsläget. Totalt kommer det enligt prognosen ske en
ökning med 375 personer.
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I tabellen ser vi en minskning av åldersgruppen 65–79 år under en tioårs period. Att
anta är därför att vi kommer ha fler >80 och att dessa kan ha ett större vårdbehov än
den yngre generationen som enligt prognosen avtar. I denna prognos kan vi inte
förutspå platsbehovet utifrån vilken inriktning på särskilt boende som kommer att vara
mest efterfrågat. En fördjupning behöver i sådant fall göras. Vi kan se av prognosen att
redan 2022 har det totala platsbehovet ökat med 9 platser och fram till 2027 kommer
antal platser att behöva utökas med 58 stycken totalt utifrån ett 0 visionsperspektiv.
Prognos för antal hemtjänstbeslut 2018–2027
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Vi kan se av prognosen att antalet beslut om hemtjänst kan komma att öka med 21%
fram till 2027. Att räkna antalet beslut ger egentligen ingen fingervisning om hur antalet
hemtjänsttimmar är fördelade. En mer noggrann uträkning av hemtjänsttimmar är
därför behövligt för att kunna uttala sig om hur detta kommer att påverka vilket
resursbehov som behövs för att täcka upp detta. Det vi kan se av tabellen är att antalet i
åldersgruppen 65–79 år kommer att stå för mindre andel av beslutade hemtjänsttimmar
medans åldersgruppen 80–89 år ökar. En hypotes är ar att den äldre åldersgruppen idag
har fler hemtjänsttimmar /beslut tilldelat än den yngre åldersgruppen vilket kan
påverka hemtjänsttimmarna markant i och med ökningen av antalet beslut.

9. Slutsatser

Lindesbergs kommun behöver rusta både för flytt och kvarboende. Utifrån dagens
siffror kommer antalet platser i särskilda boenden behöva öka med 58 platser inom 10
år för att motsvara det utbud som finns idag. Antalet hemtjänstbeslut förespås öka med
cirka 21%.
Här bör även tankar om vad den digitala välfärden kan göra, och om det kan göra att
man väljer att bo kvar längre.
Andra krav på vård och omsorg

Vi behöver ha med i beräkningen att dagens generation äldre kan komma att ha andra
förväntningar på hur de önskar leva sina liv. I och med den ökade integrationen de
senaste åren kan också antas att andelen utrikesfödda som kommer att behöva vård och
omsorg ökar. Det kommer i sin tur innebära att vi behöver ta hänsyn vid
personalförsörjning att vi har flerspråkiga medarbetare. Utvecklingen till andra
medaktörer inom vård och omsorg kan också på sikt tänkas förändras. Vi ser redan nu
ett ökat krav på kommunerna att utföra mer avancerad sjukvård än tidigare samt
kortare ledtider från utskrivningsklar till hemgång. Vi behöver också säkra tillgången på
finskspråkig personal då Lindesbergs kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Enligt
lagen för minoritetsspråk ska den som har detta som modersmål ha möjlighet att prata
sitt hemspråk så ofta den har behov av det.
Välfärdsteknik

Teknik behövs i syfte att öka äldre personers självständighet. Tekniska lösningar är en
komplex fråga och en djupare analys av implementering och vilken teknik som ska
användas i framtiden bör göras. Förslag på fortsatt arbete är att undersöka besparingar
både kostnadsmässigt och tidsmässigt om samtliga tillsynsbesök sker via
tillsynskamera. Teknikens implementering kräver noga överväganden och det är även
viktigt att man tar med etiska aspekter för en lyckad implementation.
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Bostadsutbud
Inför boendeplanen har bara en ytlig inventering gjorts i bostadsutbudet med
handikappanpassade lägenheter gjorts. En djupare inventering av bostadsutbud och
vilka anpassningar som kan göras är därför rekommenderat för att få en tydligare bild
av läget. Det kan vara bra att tillsammans med kommunens bostadsbolag lägga upp en
långsiktig strategi för att tillgodose bostadsutbudet till den ökande befolkningsgruppen
äldre.

Enligt äldreboendedelegationens slutbetänkande 13kan det finnas ett visst utbyte av att
kommunen själva driver trygghetsboenden för att ha större kontroll på bostadskön.
Fokusgruppsintervjuerna visar på att kommunen kan ha nytta av att satsa på att anpassa
befintliga seniorboenden för att underlätta kvarboende och självständighet så långt
möjligt.
Hemtjänst

Det är inte bara antalet särskilda boendeplatser som kan tänkas öka i framtiden. Ett ökat
antal äldre påverkar också hemtjänstens arbetsinsatser. Hemtjänstens arbete kan också
komma att påverkas av de kortare vårdtiderna från lasarettet till ordinära boendet och
en allt mer avancerad hemsjukvård utförs i det ordinära hemmet än tidigare. Detta är
bara antaganden och en djupare undersökning behövs för att helt säkerställa hur
framtidens hemtjänst kan tänkas se ut.
Särskilt boende

Ett möjligt scenario är att tekniska lösningar och allt mer anpassade lägenheter
senarelägger flytt till särskilda boenden. Det kan i sin tur innebära att äldre personer bor
kvar hemma längre. Trots tekniska lösningar och mer anpassade bostäder kan det
fortsatt vara svårt för personer med demensdiagnos att bo kvar i sin ordinära bostad. En
stor del av personer med demensdiagnos behöver så småningom specialiserad
omvårdnad på grund av sina kognitiva svårigheter. I dagsläget är det svårt att förutspå
hur många av medborgarna som kan tänkas drabbas av demensdiagnos. Det finns också
vissa faktorer som kan tänkas ändra prognosen. En sådan faktor är tex om forskningen
tar fram botemedel mot Alzheimers eller om bromsmedicinerna blir bättre. Samhället
går snabbare och snabbare, kommunerna behöver bli bättre på att ställa om sina
verksamheter utefter de behov som uppstår.
Personalförsörjning

Kommunen arbetar redan idag med personal försörjningsfrågorna och det är viktigt att
fortsätta titta på hur en framtida personalförsörjning ska tillgodose behovet av vård och
omsorg för den äldre generationen.

13

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2008/12/sou-2008113
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http://www.mfd.se/kunskapsomraden/digital-teknik/

Slutbetänkande av äldreboendedelegationen -Statens offentliga förvaltningar 2008
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Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden -hur möter vi rekryteringsutmaningen Sveriges
kommuner och landsting
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Inledning
Måltiden är en viktig del av livet eftersom den, förutom att ge näring och energi, kan bidra till
gemenskap och glädje. Inom offentlig verksamhet kan maten dessutom vara ett verktyg för
bland annat hållbar utveckling, kunskap och jämlik hälsa. Maten kan användas som en
glädjestund för våra äldre matgäster, som medicin för den som är sjuk eller som ett
pedagogiskt verktyg i skola och förskola.
Goda matvanor och säkra livsmedel är nödvändigt för en god folkhälsoutveckling och utgör
ett målområde i Sveriges folkhälsopolitik (Prop. 2002/03:35). Folkhälsan i Sverige är idag
generellt god men övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem (Folkhälsomyndigheten,
2017). Hos äldre finns en ökad risk för undernäring och kostrelaterade sjukdomar
(Livsmedelsverket, 2011) och hos barn och ungdomar är intaget av mättat fett, socker och salt
för högt medan konsumtionen av grönsaker och frukt är för lågt (Livsmedelsverket, 2013).
Detta kan öka risken för bland annat övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet.
Dessutom ökar ojämlikheten gällande hälsa mellan vissa grupper. Sämre hälsa är vanligare
bland personer som lever i en socialt och ekonomiskt utsatt situation.
Maten vi äter har inte bara en stor påverkan på hälsan utan även på miljön och klimatet.
Planetens ekosystem belastas bland annat av avskogning, jorderosion, övergödning, minskad
biologisk mångfald och ökade utsläpp av växthusgaser, och det faktum att cirka en tredjedel
av all producerad mat i världen inte konsumeras innebär ett stort resursslöseri (FAO, 2013).

Varför ett kostpolitiskt program?
I Lindesbergs kommun serveras varje år cirka 1,1 miljoner offentliga måltider inom skola,
förskola och äldreomsorg. Därmed finns stora möjligheter att påverka matens miljö- och
klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor samt jämlik hälsa. Politiska beslut kring
maten och måltiderna är viktiga för att skapa en gemensam målbild och för att stödja
utvecklingen av måltiderna och upphandlingen. Kommunstyrelsen beslutade därför att ett
kostpolitiskt program för Lindesbergs kommun ska tas fram (Lindesbergs kommun, 2016a)
där politisk viljeriktning och riktlinjer för kommunens olika verksamheter presenteras.
Det kostpolitiska programmet är ett styrdokument som riktar sig till alla som på olika sätt
arbetar med kommunens måltider och livsmedel för att säkerställa en jämn kvalitetsnivå inom
alla verksamheter. Programmet och riktlinjerna ska fungera som ett stöd för att uppnå
gemensamma målsättningar och även ge information till medborgare och andra intresserade
om hur vi i kommunen arbetar med att utveckla måltiderna.
Lindesbergs kommun har tidigare antagit dokumentet Kvalitets- och servicenivå för
Lindesbergs kommuns måltidsenhet som främst berör näringsrekommendationer och
måltidsordning (Lindesbergs kommun, 2013). Detta ersätts av det kostpolitiska programmet.

Process för framtagandet
Arbetet med det kostpolitiska programmet har genomförts av kommunens måltidsekolog och
kostchef i samarbete med nutritionist från Region Örebro län samt socialförvaltningens
dietist. Innehållet i programmet och riktlinjerna har tagits fram genom möten och dialog med
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måltidspersonal samt verksamhetsansvariga och medarbetare från verksamheterna skola,
förskola, hemtjänst och särskilt boende. Mötena har utgått från frågeställningar kring hur
måltiden kan utvecklas ur ett hälso- och miljöperspektiv.

Kostpolitiskt program
Syfte
Syftet med det kostpolitiska programmet och riktlinjerna är att skapa ett gemensamt
förhållningssätt till mat, måltider och måltidsmiljöer som främjar jämlik hälsa och en hållbar
utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
Programmet ska tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på måltiderna och fungera
som ett verktyg och stöd för kommunens förtroendevalda, tjänstemän, för de som tillagar,
hanterar och serverar mat eller möter matgäster i sitt arbete. Dessutom ska det ge information
till medborgare och andra intresserade om hur vi i kommunen arbetar med att utveckla
måltiderna.

Mål och indikatorer
Goda matvanor främjas genom att smakrika och hälsosamma måltider erbjuds i
trivsamma miljöer
Indikatorer:
- Andel matgäster som tycker maten är bra (ELSA 2017, Öppna jämförelser 2017 samt
brukarenkät hemtjänst)
- Andel matgäster som tycker måltidsmiljön är bra/måltiderna är en trevlig stund (ELSA
2017, Öppna jämförelser 2017)
- Mängd uppäten mat per person (interna svinnmätningar)
Måltiden är en integrerad del i den kommunala verksamheten som bidrar till
gemenskap och kunskap om matens påverkan på hälsa och miljö
Indikatorer:
- Mat- eller kostråd (antal verksamheter som har kostråd eller motsvarande med
Måltidsmodellen som underlag, sida 7)
- Pedagogiska eller omsorgsmåltider (antal verksamheter som har pedagogiska eller
omsorgsmåltider)
Måltiderna i kommunen främjar en hållbar miljöutveckling
Indikatorer:
- Andel ekologiska livsmedel (andel i kronor och vikt av totala inköp av livsmedel)
- Andel lokalproducerade livsmedel (andel i kronor av totala inköp av livsmedel)
- Matsvinn (interna svinnmätningar)
- Koldioxidutsläpp per portion livsmedel (Matilda)
Måltiderna i kommunen främjar en hållbar ekonomisk utveckling
Indikatorer:
- Avtalstrohet i procent (Compare)
5
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Matsvinn (interna mätningar)
Antal lokala leverantörer

Ansvar
För att uppnå programmets mål och syfte krävs engagemang och samarbete mellan
verksamheter. Kommunens förtroendevalda, tjänstemän, de som tillagar, hanterar och serverar
mat eller möter matgäster i sitt arbete har alla ett ansvar att bidra till att programmet blir
verklighet.
Politikens ansvar
Enligt livsmedelslagstiftningen är Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden
livsmedelsföretagare och därmed ansvariga för att livsmedelslagen följs (Livsmedelsverket,
2013). Nämnderna har ansvar för planering, upphandling, riktlinjer samt tillagning och
beslutar om hur mycket maten får kosta. Vissa av dessa uppgifter delegeras till kostchef. Det
kostpolitiska programmets mål och riktlinjer fastställs på politisk nivå.
Verksamhetschefernas ansvar
Verksamhetscheferna kan delegera ansvaret till enhetschefer/rektorer. De är ansvariga för:
– att följa de riktlinjer som presenteras i det kostpolitiska programmet
– att ta fram verksamhetsspecifika instruktioner och regler för att nå programmets intentioner
– kvalitetsuppföljning av det kostpolitiska programmet
– måltidsmiljön i skolrestaurangen/matsalen
– utbud och öppettider på skolkafeterior, kiosker och fritidsgårdar
– den levererade maten
– de kompletterande måltiderna (frukost och mellanmål) på särskilt boende i centrala
Lindesberg och på fritidshem
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi
Ansvar hos personal inom skola, förskola och äldreomsorg
Personalen inom skola, förskola och äldreomsorg har ansvar för:
– att följa de riktlinjer som presenteras i det kostpolitiska programmet
– att måltiden blir trivsam och integrerad
– att vara goda förebilder för matgästerna
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi
Kostchefens ansvar
Kostchefen är ansvarig för:
– att måltidsenheten följer de riktlinjer som det kostpolitiska programmet innehåller
– att måltidspersonalen får relevant utbildning
– att måltiderna som erbjuds är näringsriktiga
– planering av måltider och menyer med ett hållbarhetsperspektiv
– att hygienregler följs enligt livsmedelslagstiftningen
– kvalitetsuppföljning av det kostpolitiska programmet
6
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– sammanställning av målens indikatorer
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi
Måltidspersonalens ansvar
Måltidsenhetens måltidspersonal har ansvar för:
– att följa de riktlinjer som presenteras i det kostpolitiska programmet
– att maten fram till leverans är säker
– att vara goda ambassadörer för den mat som serveras och den verksamhet som
måltidsenheten bedriver
– att livsmedelsinköp görs inom ramen för upphandling och ekonomi

Måltidsmodellen
Måltiden är en viktig resurs som är mer än maten på tallriken. För att den ska bli så bra som
möjligt måste hänsyn tas till flera olika faktorer. Livsmedelsverkets Måltidsmodellen (figur 1)
består av sex olika pusselbitar som är viktiga för att måltiden ska bli bra ur alla avseenden
(Livsmedelsverket, 2017a). Måltiden ska vara god, näringsriktig, säker, trivsam, integrerad,
och miljömässigt hållbar. Måltidsmodellen är utgångspunkten i Lindesbergs kommuns arbete
med måltider och kan med fördel användas på kostråd och i planering och uppföljning inom
förskola, skola och äldreomsorg för att på så vis ge en gemensam bild av vad en bra måltid är.
Att maten är god och måltidsmiljön trivsam är viktigt för att maten överhuvudtaget ska hamna
i magen. Säker mat omfattas av krav i lagstiftningen och är en förutsättning för att gästen ska
vara trygg. Näringsriktig mat är en nödvändighet för välmående och ork. Med hållbar menas
måltider som tar hänsyn till miljö och klimat genom exempelvis lägre utsläpp av
växthusgaser, minskad användning av växtskyddsmedel och en positiv utveckling av
odlingslandskapet. Dessutom är det viktigt att minska matsvinnet 1. Med integrerad menas att
måltiden ses som en resurs i omsorgen eller det pedagogiska arbetet.

Figur 1. Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på måltiden. (Livsmedelsverket, 2017a)

Upphandling

1

Matsvinn är ätbar mat som slängs från servering, lagring och tallrikar
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Kommunen upphandlar i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta innebär
att krav på livsmedel kan ställas så länge de inte är diskriminerande och handelshindrande.
Det finns möjligheter att ställa krav på vad som ska upphandlas men inte från vem. Till
exempel går det inte att fråga efter livsmedel med egenskapen från Sverige. Däremot är det
möjligt att upphandla svenskt genom att ställa krav som motsvarar svensk produktion och
djurhållning. Lindesbergs kommun ställer krav i upphandlingen för att främja social,
ekonomisk och ekologisk utveckling, se avsnittet ”Hållbar utveckling” nedan.
En avtalsperiod är två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år. I upphandlingen
samarbetar Lindesbergs kommun med länets norra kommuner – Nora, Ljusnarsberg och
Hällefors.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett begrepp som används frekvent i
Det kostpolitiska programmet stödjer en
olika sammanhang. Det fick spridning år 1987 i Förenta
hållbar utveckling och förhåller sig till:
Nationernas Bruntlandsrapporten med följande definition:
- Den svenska livsmedelsstrategin
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer
- Förenta nationernas Agenda 2030
dagens behov utan att äventyra kommande generationers
- Den regionala utvecklingsstrategin
- Lindesbergs vision 2025
möjligheter att tillfredsställa sina behov (FN, 1987).
Sveriges miljökvalitetsmål
Hållbar utveckling delas in tre samspelande delar; social,
- Livsmedelsverkets råd
ekologisk samt ekonomisk. Social hållbarhet innebär att
människors hälsa och grundläggande behov uppfylls.
Ekologisk hållbarhet handlar om att bevara naturens resurser och minska påverkan på miljön,
och med ekonomisk hållbarhet menas hushållning med mänskliga och materiella resurser.
Lindesbergs kommun ska främja en hållbar utveckling genom ett flertal åtgärder:
-

Vi arbetar från Livsmedelsverkets rekommendationer för att maten ska vara hälsosam
och säker

-

Vi strävar efter att måltiderna ska serveras i en lugn och trevlig miljö och att gästen
ska ges möjlighet att påverka måltiden

-

För förbättrad hälsa och minskad klimatpåverkan ska andelen vegetabilier utökas,
främst inom skola och förskola

-

Vi väljer svenska livsmedel i den mån som är möjlig och gynnar därmed
sysselsättning inom svensk primärproduktion

-

Vi väljer säsongsanpassade grönsaker för en högre kvalitet och lägre klimatpåverkan

-

Det kött som serveras i kommunens offentliga verksamheter ska vara
svenskproducerat och gärna av naturbeteskött, eller leva upp till samma krav som
svenskt djurskyddskrav innebär

-

Vi ska gynna den lokala ekonomin genom att upphandla fler närproducerade livsmedel

-

Vi ska utöka andelen ekologiska livsmedel för att främja en hållbar miljöutveckling

8
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-

Genom att välja produkter som är producerade under kollektivavtalsenliga eller
liknande arbetsförhållanden och på ett rättvist sätt, exempelvis Fairtrade 2, respekteras
mänskliga rättigheter och producenterna får tillräckligt betalt för sitt arbete

-

Bananer, kaffe, te och kakao ska alltid vara ekologiskt och etiskt märkta med hänsyn
tagen till miljö och sociala arbetsförhållanden

-

De fisk- och skaldjursprodukter som köps in är märkta med någon av
miljöcertifieringarna MSC, ASC eller KRAV, alternativt lever upp till motsvarande
krav

-

Av hälso- och miljöskäl undviks livsmedel med palmolja. I andra hand väljs produkter
med kravcertifierad palmolja, och i tredje hand annan certifierad palmolja

Köken
I Lindesbergs kommun finns i dagsläget 21 tillagningskök och sju mottagningskök (våren
2018). Mottagningsköken mottar färdiglagad huvudkomponent från tillagningskök och
tillagar själva tillbehör i form av pasta, ris eller potatis samt sallad. Köken ordnar också
mellanmål och frukost på majoriteten av kommunens förskolor och till viss del även till
särskilt boende. Kommunens viljeriktning är att fortsätta prioritera tillagningskök för en högre
kvalitet på måltiderna och för att underlätta kommunikation mellan matgäst och kök.

Genomförande och uppföljning
Programmet är ett långsiktigt inriktningsdokument som revideras vid behov eller minst vart
fjärde år. Riktlinjerna ligger till grund för verksamhetsspecifika regler och
instruktioner/checklistor som tas fram av verksamhetsansvariga chefer. Målen är styrande för
alla berörda verksamheter. Kostchef ansvarar för sammanställning av målens indikatorer (sida
5) och jämför resultaten med värden från våren år 2018.

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors
inflytande och handlingskraft (Fairtrade, u.å.).

2
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Kommentarer
•
•
•
•

Är skrivningen tydlig eller behöver någonting förtydligas?
Saknas någon information?
Uppfyller programmet främjandet av hållbar utveckling ur alla tre perspektiv; social,
miljömässig och ekonomisk?
Övriga kommentarer på innehållet
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Riktlinjer för måltider i förskola
Måltiderna i förskolan är betydelsefulla i arbetet för jämlik hälsa eftersom de ger alla barn,
oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar, möjlighet till hälsosamma matvanor.
Maten är inte bara viktig för att ge barnen energi för att leka och lära, utan även för att ge en
grund för hälsosamma och miljövänliga matvanor. Maten och måltiderna kan dessutom
användas som pedagogiskt material för att på ett lekfullt sätt förstå exempelvis kultur, matens
miljöpåverkan och geografi.
Utgångspunkten för måltiderna i förskolan är
Livsmedelsverket gällande rekommendationer och
Måltidsmodellen, vilken omfattar flera olika aspekter
för att måltiden ska bli bra (Livsmedelsverket, 2016).
Läs mer om modellen på sida 7.

Maten
Maten i förskolan är varierad, säsongsanpassad och i så stor utsträckning som möjligt lagad
från grunden. I menyplaneringen tas hänsyn till bland annat gäst, budget, matens
miljöpåverkan och upphandlade livsmedel. Måltidernas näringsmässiga kvalitet planeras
genom Livsmedelsverkets rådande rekommendationer. Till lunchen serveras minst tre
grönsaker, gärna uppdelade för sig. Specialkost erbjuds av etiska, religiösa och medicinska
skäl, mer information finns på hemsidan.
En bra näringsrik frukost eller mellanmål planeras utifrån dessa byggstenar:
-

Mjölkprodukt eller motsvarande, till exempel näringsberikad havredryck
Bröd med pålägg eller osötade flingor/müsli
Grönsaker eller frukt, gärna efter svensk säsong

Med dessa livsmedel blir måltiderna enkla att göra i ordning och variera. Brödsorterna är utan
tillsatt socker och varierande, både ljust och grova, samt anpassade till barnens ålder och
behov. Det är viktigt att mellanmålen är mer matiga om lunchen var lättare, eller att lunchen
följs av hälsosam efterrätt, till exempel frukt.
Vatten är en bra måltidsdryck men valet bör göras utifrån vad som serveras i övrigt och
barnens matvanor. Erbjuds mjölk eller andra mjölkprodukter både till frukost, mellanmål och
som måltidsdryck blir det ibland onödigt mycket och kan leda till att barnet äter för lite av
andra viktiga livsmedel (Livsmedelsverket, 2016). Mer information om hälsosam mat i
förskolan och val av livsmedel finns på Livsmedelsverkets hemsida samt i Bra mat i förskolan
(2016). Läs mer om näringslära i bilaga 2.
Rutiner för att förebygga och hantera risker i samband med måltiderna ska finnas på samtliga
förskolor. Nötter, jordnötter och mandel ska inte förekomma på förskolorna överhuvudtaget.
Inköp till förskolan görs i enlighet med kommunens upphandlingsavtal. Läs mer om
upphandling och hållbar utveckling på sida 8–9.

Måltidsmiljön och måltidsordning
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Chansen att barnen äter och tycker om maten ökar om miljön är lugn och man har trevligt
tillsammans. Måltidsmiljön ska därför utformas i samråd med barn och pedagoger. Det är
viktigt att barnen vet vilka rutiner och regler som gäller vid måltiden, och genom att låta
barnen själva ta ansvar för om och hur mycket som ska ätas ökar chanserna till positiva
måltidsupplevelser (Livsmedelsverket, 2016). Läs mer om förskolepersonalens viktiga roll
under ”pedagogiska måltider”.
Barnen ska ges utrymme att äta utan tidspress. Frukost, lunch och mellanmål serveras på
regelbundna tider. För små barn är det viktig att det inte för lång tid mellan måltiderna.
Lunchen serveras inte före klockan 11.00. Om möjligt serveras barnen grönsakerna före
lunchen.
Vid heldagsplacering ger frukost, lunch och mellanmål i förskolan cirka 70 procent av
dagsbehovet, varav frukost 20–25 och lunch 25–35 procent. De resterande 30 procenten
serveras i hemmet.

Pedagogiska måltider
Barn behöver vuxna som förebilder och stöd. Syftet med pedagogiska måltider är att ge
tillfälle till samvaro och en positiv upplevelse av måltider samt att bidra till en lugnare
måltidsmiljö. Pedagogiska måltider ska finnas på kommunens samtliga förskolor vid frukost,
lunch och mellanmål. Verksamhetschef avgör omfattningen.
I arbetsuppgiften att äta pedagogiskt ingår det att:
-

Äta tillsammans med barnen av den mat som serveras

-

Berätta vad som serveras

-

Bidra till en lugn och trivsam måltidsmiljö och en positiv attityd till måltiden

-

Samtala med barnen, exempelvis om matens smak och ursprung

-

Vara en förebild genom att äta en balanserad måltid (använd tallriksmodellen som
stöd, se bilaga 1)

-

Uppmuntra barnen att smaka nya livsmedel och ta av måltidens alla delar, både
grönsaker, kött/baljväxter och potatis/ris/pasta, osv.

-

Ansvara för att barn med specialkost serveras rätt mat

Förskolan bör regelbundet avsätta tid för att ge stöd kring och diskutera förhållningssätt och
rutiner vid måltiderna, till exempel på arbetsplatsträffar.

Maten som ett pedagogiskt verktyg
Barn lär hela tiden med alla sinnen, vilket innebär att möjligheterna till lärande är
obegränsade. Endast fantasin sätter gränser för hur man kan integrera måltiden i det
pedagogiska arbetet. Barnen kan få ökat intresse för mat, hälsa och miljö genom exempelvis
grönsaksodlingar, besök i köket eller sapere-metoden. Sapere-metoden används för att öva
barns språk och sensoriska förmåga, det vill säga upplevelse av maten och måltiderna med
alla sinnen; doft, syn, hörsel, smak och känsel. Studier visar att barn som arbetat med
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sensorisk träning vågar prova fler livsmedel och rätter. Förslag på färdigt material för att
använda maten som ett pedagogiskt verktyg finns på kommunens hemsida.

Miljö och klimat
Att barnens kunskap om matens miljöpåverkan ökar är viktigt för en hållbar miljöutveckling.
Detta kan ske genom bland annat samverkan mellan förskole- och måltidspersonal samt
genom att integrera mat och måltider i leken. Läs mer under ”Aktuell information och
lästips”.
Att kasta ätbar mat innebär ett stort resursslöseri och miljöpåverkan. Både måltids- och
förskolepersonal har ett ansvar att minska matsvinnet. Köket mäter matsvinnet två gånger per
år och genom bland annat kostråd kan resultaten uppmärksammas och åtgärder diskuteras.
Det är även viktigt att måltidspersonalen informeras om eventuell frånvaro för att kunna
anpassa mängden mat till antalet gäster. Eventuella matrester skickas alltid tillbaka till köket,
för uppskattning av mängd och vad som slängs.
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Sockerrika livsmedel
Läsk, godis, bakverk och glass ger snabb energi men lite eller ingen näring
(Livsmedelsverket, 2016). Om barn ska få i sig alla näringsämnen de behöver finns det inte
mycket plats för sådana produkter. På kommunens förskolor är tillsatt socker i olika former
därför ytterst begränsat. Sötad yoghurt/kräm eller liknande produkter serveras inte.
Hälsosamma produkter såsom bär föredras framför sylt, dock kan sylt och ketchup ingå i
lunchen i en välplanerad meny. Vid ett tillfälle per år bjuder köket på en sötsak för att
uppmärksamma till exempel kanelbullens dag eller fettisdag. Övriga vanliga högtider
uppmärksammas genom måltiderna utan att det serveras sötsaker. Även barnens födelsedagar
kan firas på många olika sätt utan sötsaker, exempelvis genom bordsplacering, dukning och
sång. Föräldrar/vårdnadshavare ska inte bjuda förskolan på sötsaker eller snacks, av hälsoskäl
och med hänsyn till allergier. Att förskolepersonal och barn bakar tillsammans uppmuntras,
helst hälsosamma bakverk såsom fröknäcke, scones eller matmuffins.

Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta förskolan kan välja utflyktsmat i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten
ansvarar för maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Förskolan står för
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kylväskor vid utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till
serveringen. Som måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Samverkan och lärande
Barn som är involverade i att laga och smaka på mat får en mer positiv attityd till mat. Frukost
och mellanmål är ofta enkla att laga och något som barnen kan hjälpa till med (SLV, 2016).
Det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar att barnen deltar i matlagning men samma
krav gäller för barnen som för den ordinarie personalen gällande exempelvis hygien och
skyddskläder (Livsmedelsverket, 2016). Måltidspersonalen avgör om och i vilken
utsträckning barnen kan delta i matlagningen. Även att bjuda in kocken till avdelningarna för
att prata om mat uppmuntras.

Kostråd
För att utveckla måltiderna och samarbetet mellan måltidspersonal och förskolorna är det
viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. På kostrådet möts måltidspersonal,
förskolechef, kökschef och förskolepersonal för att diskutera måltidens ur olika aspekter med
Måltidsmodellen som underlag (sida 7). Kökschef är sammankallande.

Aktuell information och lästips
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen
samt förslag på pedagogiskt material kopplat till mat, miljö och måltider finns på kommunens
hemsida. Mer information om bra val av livsmedel i förskola finns på Livsmedelsverkets
hemsida och i Bra måltider i förskolan (2016). Läs mer om nutrition i bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering.
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Kommentarer – riktlinjer förskola
•
•
•

Är skrivningen tydlig eller behöver någonting förtydligas?
Saknas någon information?
Övriga kommentarer på innehållet
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Riktlinjer för måltider i skola och fritidshem
Det är svårt att ta till sig kunskap när man är hungrig. Skolmåltiderna är en förutsättning för
lärande i skolan och har dessutom stor betydelse för hälsan. Bra skolmåltider bidrar till god
och jämlik hälsa och kan lägga en grund för bra och miljömedvetna matvanor för resten av
livet. Genom att integrera måltiderna i verksamheten kan de användas som ett pedagogiskt
verktyg och öka kunskapen om matens påverkan på hälsa och miljö. Skolmåltiden är alltså
viktig för främjandet av en hållbar utveckling och en viktig del i det långsiktiga
folkhälsoarbetet. Därför ska den ges förutsättningar för att vara en av dagens höjdpunkter för
elever i alla åldrar, från förskoleklass till gymnasiet (Livsmedelsverket, 2013).
Utgångspunkten för måltiderna i skola och fritidshem är
Livsmedelsverket råd och Måltidsmodellen, vilken omfattar
flera olika aspekter för att måltiden ska bli bra. Läs mer om
modellen på sida 7.

Maten
Lindesbergs kommuns skolor har en gemensam lunchmeny
som planeras terminsvis. I menyplaneringen tas hänsyn till gäst, budget, matens
miljöpåverkan och upphandlade livsmedel. Maten är varierad, säsongsanpassad och, i så stor
utsträckning som möjligt, lagad från grunden. Måltiderna näringsberäknas så att maten, över
en längre period, är näringsriktig. Lunchmenyn finns på kommunens hemsida.
Flera rätter att välja mellan finns på de större skolorna där köket har förutsättningar för att
laga fler än en rätt (bland annat tillräckligt med utrymme och utrustning), varav en bör vara
vegetarisk. På de större skolornas salladsbord serveras minst fem stycken olika sorters
grönsaker och på de mindre skolorna minst tre.
Specialkost erbjuds av etiska, religiösa och medicinska skäl, mer information finns på
hemsidan. Under studiedagar och lov ansvarar ofta fritidshemmen för lunchen. Se
Livsmedelsverket Bra mat i skolan (2013) för mer information kring bra lunchmåltider.
För att frukost och mellanmål ska vara mättande och näringsrika bör de alltid innehålla tre
delar (Livsmedelsverket, 2013):
-

Mjölkprodukt eller motsvarande, till exempel näringsberikad havredryck
Bröd med pålägg eller osötade flingor/müsli
Grönsaker eller frukt, gärna efter svensk säsong

Med dessa livsmedel blir måltiderna enkla att göra i ordning och variera. Brödsorterna
varieras och bör vara nyckelhålsmärkta 3. Bröd med tillsatt socker ska inte serveras. Att baka
hälsosamt till mellanmål på fritidshem uppmuntras, till exempel fröknäcke, scones eller
matmuffins. Vid lättare lunch bör mellanmålet vara mer mättande, med exempelvis matigare
pålägg såsom ägg eller makrill. Inköpen görs i enlighet med kommunens upphandlingsavtal.
Läs mer om upphandling och hållbar utveckling på sida 8–9.
Nyckelhålsmärkningen innebär att livsmedlen innehåller mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och
nyttigare eller mindre fett (Livsmedelsverket, 2017c).

3
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På skola och fritidshem ska det finnas rutiner för att hantera och förebygga risker i samband
med måltiderna. Nötter, jordnötter och mandel ska inte förekomma på skolan överhuvudtaget.

Måltidsmiljön och måltidsordning
En lugn och trevlig måltidsmiljö i skolrestaurangen är viktig för elevernas matro samt en
trivsam arbetsmiljö, och utformas därför i samråd med elever och personal. Förutom
inredning och utformning kan vuxnas närvaro och en välplanerad schemaläggning av lunchen
vara avgörande för en lugnare måltid. Schemaläggning av lunchen ska göras tillsammans med
måltidspersonalen för större möjligheter att planera serveringen efter antalet matgäster.
Eleverna ska ha minst 20 minuter att sitta ner och äta och det är en fördel om eleverna äter
ungefär samma tid varje dag.
Att låta dem som vill ta mat igen gå före i kön är ett sätt att minska matsvinnet och skapa en
lugnare miljö, och måste kommuniceras tydligt till alla elever. Alternativet är, om möjlighet
finns, en egen linje för omtag.
Rekommenderade serveringstider

Energiinnehåll av totala dagsbehovet

Frukost (fritidshem): 07.00 – 07.30

20 – 25 procent

Lunch: 11.00- 13.00

25 – 35 procent

Mellanmål (fritidshem): 14.00 – 15.00

15 – 20 procent

Måltiderna i skolan och på fritidshem behöver kompletteras med måltid i hemmet.

Schemalagd lunch
Schemalagd lunch innebär att klassen går och äter tillsammans med läraren för att sedan
återgå till klassrummet och fortsätta lektionen (Livsmedelsverket, 2013). Rast läggs före
måltiden eller vid annan tidpunkt. Effekter av schemalagd lunch är mindre stress för eleverna,
att eleverna äter mer och ett minskat matsvinn. Skolans rektor avgör om schemalagd lunch
ska användas på skolan.

Pedagogiska måltider
Barn och unga behöver vuxna som stöd och förebilder. Syftet med pedagogiska måltider är att
ge tillfälle till samvaro och en positiv upplevelse av måltider samt att bidra till en lugnare
måltidsmiljö (Livsmedelsverket, 2013). Pedagogiska måltider ska finnas på kommunens
samtliga skolor. Rektor avgör omfattningen och beslutar i samråd med personal om vilka som
ska äta pedagogiskt.
I arbetsuppgiften att äta pedagogiskt ingår det att:
-

äta tillsammans med eleverna av den mat som serveras, max en vuxen per bord

-

bidra till en lugn och trivsam måltidsmiljö och en positiv attityd till måltiden

-

följa med de yngre eleverna till skolrestaurangen

-

berätta för de yngre eleverna vad som serveras

-

samtala med eleverna, om exempelvis matens ursprung och smak
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-

vara en förebild genom att äta en balanserad måltid (använd tallriksmodellen som stöd,
se bilaga 1)

-

uppmuntra eleverna att ta av alla måltidskomponenter och smaka nya
livsmedel/maträtter

-

ansvara för att elever med specialkost serveras rätt mat

Maten som ett pedagogiskt verktyg
Skolmåltiderna kan utgöra ett värdefullt verktyg i skolans uppdrag kring livsstil, miljö och
hälsa och användas i pedagogiken på många olika sätt. Förutom att undervisa om matens
påverkan på hälsa och miljö i hem- och konsumentkunskap kan skolmåltiderna integreras i
andra skolämnen. Eleverna kan exempelvis studera matens ursprung på geografin eller olika
maträtters klimatpåverkan på naturvetenskapen. Förslag på lektionsmaterial kopplat till
måltiderna finns på kommunens hemsida.

Miljö och klimat
Att elevernas kunskap om matens miljöpåverkan ökar är viktigt för en hållbar
miljöutveckling. Detta kan ske genom bland annat samverkan mellan pedagogiken och
måltidspersonalen samt genom att integrera måltiden i olika läroämnen.
Att kasta ätbar mat innebär ett stort resursslöseri och miljöpåverkan. Både måltidspersonal,
skolpersonal och elever har ett ansvar att minska matsvinnet. Köket mäter matsvinnet två
gånger per år och genom kostråd och pedagogiska måltider uppmärksammas resultaten och
åtgärder diskuteras. Det är även viktigt att måltidspersonalen informeras om eventuell
frånvaro för att kunna anpassa mängden mat till antalet gäster.
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Sockerrika livsmedel
Sockerrika livsmedel såsom läsk och godis bidrar med mycket energi men knappt några
näringsämnen (Livsmedelsverket, 2013). Eftersom många barn i Sverige får i sig för mycket
socker är utrymmet för sötsaker och snacks väldigt begränsat i skolan och på fritidshem. Vid
ett tillfälle per år kan exempelvis kanelbullens dag eller fettisdag uppmärksammas genom
servering av bakverk. Övriga vanliga högtider uppmärksammas genom måltiderna utan att det
serveras sötsaker. Till frukost eller mellanmål serveras osötat äppelmos eller bär istället för
sylt. Måltiderna inkluderar inte söta eller näringsfattiga livsmedel, exempelvis nyponsoppa,
saft, sötad yoghurt eller bakverk. I en välplanerad lunchmeny kan ketchup och sylt ingå som
tillbehör till rätter där det passar. Att fritidshemmens personal bakar hälsosamt tillsammans
med barnen uppmuntras.
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Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta skolan kan välja utflyktsmat i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten ansvarar
för maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Skolan står för kylväskor vid
utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till serveringen. Som
måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Samverkan och lärande
Att låta elever involveras i måltidsverksamheten på skolan kan vara lärorikt eftersom det kan
innebära att de får större förståelse för maten samt inblick i en yrkesverksamhet. Det finns
ingenting i lagstiftningen som hindrar att elever deltar i matlagning på fritidshem eller skolor
men samma krav gäller för elever som för den ordinarie personalen gällande exempelvis
hygien och skyddskläder (Livsmedelsverket, 2013). Måltidspersonalen avgör om och i vilken
utsträckning eleverna kan delta i matlagningen. Även att bjuda in skolkocken till klassrummet
för att prata om maten uppmuntras, både i hem- och konsumentkunskap och andra läroämnen.

Kostråd
Samarbete mellan den pedagogisk personal och måltidspersonal har flera positiva effekter,
såsom minskat matsvinn och ökad kunskap om matens miljö- och hälsopåverkan. För att
utveckla måltiderna och samarbetet på skolan är det viktigt att kostråd anordnas, minst en
gång per termin. Att låta eleverna vara delaktiga skapar engagemang, kunskap och ett ökat
ansvarstagande, och ger värdefull återkoppling om måltiderna. På kostrådet möts
måltidspersonal, elevrepresentanter, rektor och/eller pedagoger och för att diskutera måltidens
ur olika aspekter med Måltidsmodellen som underlag (sida 7). Eleverna uppmuntras diskutera
frågorna på klassråd/elevråd innan mötet. Rektor har ansvar för kostrådet.

Aktuell information och lästips
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen
samt förslag på lektionsmaterial kopplat till mat och måltider finns på kommunens hemsida.
Mer information om bra val av livsmedel i skola och fritidshem finns i Bra mat i skolan
(2013) och på Livsmedelsverkets hemsida. Läs mer om nutrition i bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning av det
kostpolitiska programmet och riktlinjerna för skola och fritidshem sker genom kostråd,
arbetsplatsträffar, verksamhetsplanering, verksamhetsberättelse samt SkolmatSverige - ett
webbaserat verktyg för bedömning av skolmåltiden (SkolmatSverige, 2018). Genom
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SkolmatSverige kan måltidsmodellens alla aspekter utvärderas (sida 7).

Kommentarer - riktlinjer för skola och fritidshem
•
•
•

Är skrivningen tydlig eller behöver någonting förtydligas?
Saknas någon information?
Övriga kommentarer på innehållet
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Riktlinjer för skolkafeterior
Skolkafeterior är viktiga inslag för elever som går långa dagar i skolan eftersom de kan ge
möjlighet till mellanmål och frukost samt avkoppling och samvaro. Riktlinjerna är ett stöd i
arbetet för att främja hälsa och hållbar utveckling i kommunens skolkafeterior.

Underlätta hälsosamma val
Hälsosamma val i skolkafeterian underlättas genom öppettider, utbud, exponering och
prissättning.
Öppettider
För att uppmuntra elever att äta av skollunchen bör öppettider inte konkurrera med
skolrestaurangen. Det är önskvärt att caféet har stängt under lunchtid och öppet tidig morgon
och eftermiddag.
Utbud
Ett bra och hälsosamt utbud i skolkafeterian underlättar hälsosamma val (Livsmedelsverket,
2013). Utrymmet för snacks, söta drycker och socker är litet om eleverna ska få den näring de
behöver. Ett brett, varierat och hälsosamt utbud utvecklas i samarbete med skolsköterska och
elever. Energidrycker ska inte finnas med i utbudet.
Ett bra utbud består exempelvis av:
-

Mjölk/yoghurt/kvarg/fil/smoothies utan tillsatt socker

-

Flingor/müsli/gryn - nyckelhålsmärkta

-

Smörgåsar av nyckelhålsmärkt bröd och med grönsaker

-

Frukt, gärna efter säsong

-

Grönsaksstavar med dipp

-

Kaffe/te/juice/vatten

(Livsmedelsverket, 2013.)
Att caféerna själva tillverkar och bakar ett hälsosamt utbud är positivt, vilket går att anpassa
till verksamhetens förutsättningar. Saknar caféet tillgång till ugn kan till exempel rawfoodbollar och smoothies vara en möjlighet.
Exponering
Det ska vara enkelt att välja hälsosamma alternativ och därför ska dessa synas tydligt. Genom
placering, skyltning och information kan dessa främjas. Om godis, snacks och socker till
kaffet/teet erbjuds placeras dessa mindre synligt.
Prissättning
Prissättning ska också användas för att uppmuntra eleverna att välja hälsosamma alternativ
framför ohälsosamma. Bra val kan subventioneras medan de onyttiga säljs för några kronor
mer. Förutom olika prissättningar kan det också vara viktigt att det blir en tydlig mängdskillnad i
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vad man får för pengarna, vilket kan uppmuntra eleverna att välja den stora mackan framför den
lilla sötsaken.

Miljö och klimat
Ekologiskt och rättvisemärkt
Skolkafeteriornas verksamhet påverkar även miljön. Genom att göra inköp enligt de avtal som
kommunen har ingått och därmed sälja kaffe, te och bananer som enligt kommunens
upphandling är ekologiska och rättvisemärkta främjas en hållbar utveckling. Att kommunicera
miljö- och etikmärkningarna och sprida kunskap om livsmedlens miljöpåverkan uppmuntras.
Se sida 8–9 för mer information om kommunens upphandling och hållbar miljöutveckling.
Återvinning och material
Sopsortering ska vara möjligt för skolkafeteriorna enligt den kommunala avfallsplanen
(Bergslagens Kommunalteknik, 2015). Engångsartiklar av plast ska undvikas i förmån för
återanvändbara produkter eller engångsartiklar av papp.

Livsmedelshygien och allergier
Skolkafeterian ansvarar för att den mat som serveras är hygienmässigt säker att äta och därför
ska det finnas tydliga rutiner för att förebygga risker. Nötter, mandlar och jordnötter ska på
grund av allergirisk inte finnas i skolans utrymmen, och därmed inte heller i skolkafeterian.
De som arbetar i skolkafeterian ska ha kunskap om förvaring av livsmedel och eventuella
allergener i produkterna. Denne ska ha bra rutiner för den personliga hygienen, vara frisk och
ha lämpliga kläder för arbetet. Caféansvarig har ansvar för att eventuella elever som hjälper
till i caféet får lära sig allt de behöver veta för att maten ska vara säker att äta
(Livsmedelsverket, 2013).

Miljön i skolkafeterian
Måltidsmiljön är viktig för avkoppling och samvaro. Skolkafeterian bör utformas i samarbete
med elever så att både elever och personal tycker det är trevligt att vistas där. Med hjälp av
växter, skärmar, belysning och ljuddämpande tyger kan kafeterian kännas trivsammare och
lite mysigare.

Genomförande och uppföljning
En förändring i skolkafeteriornas verksamhet kan ske successivt. Verksamhetsansvarig rektor
ansvarar för att riktlinjerna efterföljs. Uppföljning av det kostpolitiska programmet och
riktlinjerna för skolkafeterior sker genom verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering.
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Riktlinjer för måltider på särskilt boende
Trevliga och hälsosamma måltider är viktigt för en god livskvalitet. Förutom att maten ger
tillräckligt med näring och energi är det också viktigt att måltiden blir en trevlig stund
eftersom den kan vara en av dagens höjdpunkter. Hos äldre finns en ökad risk för undernäring
då aptiten kan påverkas av sjukdomar, mediciner och psykosociala faktorer såsom
nedstämdhet och ensamhet. Det är därför viktigt att maten som serveras i äldreomsorgen är av
hög kvalitet och anpassas efter de äldre, vilket kräver att omvårdnadspersonalen är lyhörd och
har kunskap om varje persons specifika behov (Livsmedelsverket, 2011).

Maten
Till grund för de måltider som tillagas för kommunens äldreomsorg ligger Livsmedelsverkets
rådande rekommendationer. De enskilda på heldygnsboende erbjuds 100 procent av
rekommenderat energi- och näringsbehov. Måltidsenhetens personal tillagar näringsberäknad
lunch och middag. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från grunden utifrån en
meny som är varierad och säsongsanpassad.
Att anpassa matens sammansättning, konsistens och storlek utifrån den enskildas behov är
viktigt. Närings- och energitätare mat kan vara nödvändigt för dem som av olika anledningar
har försämrad aptit. Det är självklart även viktigt att undersöka varför den enskilde har
försämrad aptit eller andra ätsvårigheter och genom vilka individanpassade åtgärder den kan
förbättras. Vid risk för undernäring är det viktigt att utreda orsaker och att sätta in
individanpassade åtgärder som även följs upp. Om vanlig mat och dryck inte räcker till för att
täcka individens behov kan kosttillägg behövas. Specialkost och konsistensanpassad kost
erbjuds till dem som behöver det.
I takt med en stigande ålder ökar förlusten av muskelmassa och styrka, varpå det är viktigt
med ett ökat intag av protein (Livsmedelsverket, 2017b). Proteinrika livsmedel bör prioriteras,
även när det gäller måltidsdrycker och mellanmål. Att omvårdnadspersonal bakar på
avdelningarna uppmuntras och under förutsättning att det finns lämpliga hygienrutiner kan
även de äldre delta. Inköp görs enligt kommunens avtal.

Genomförandeplan
En genomförandeplan utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes
anhörige/närstående. I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de beviljade
insatserna ska utföras utifrån den enskildes behov och önskemål, vilket även omfattar
måltiderna. Genomförandeplanen revideras vid behov och minst var sjätte månad.

Måltidsordning
En förutsättning för att de äldre ska få i sig tillräckligt med energi är att måltiderna sprids över
dygnet. Nattfastan ska därför inte överskrida elva timmar. För att få tillräckligt med tid mellan
huvudmålen serveras lunch kring 12.00 och middag kring 17.00. Sex måltider bör erbjudas
varje dag, varav tre huvudmål (frukost, lunch och middag) och tre mellanmål. Även att
erbjuda eventuell förfrukost, något att äta eller dricka innan sänggående eller ett mellanmål
till den som är vaken nattetid kan behövas för att korta ner nattfastan.
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Måltidsmiljön
Hur maten serveras och stämningen runt matbordet påverkar upplevelsen av måltiden i stor
utsträckning. Trivsamhet är viktigt, vilket bland annat kan främjas genom bra belysning, fin
dukning och att man väntar med disk tills alla ätit klart. Kontraster mellan ljusa och mörka
färger kan användas för att göra dukningen och maten mer tydlig, vilket särskilt kan
underlätta för enskilda med demenssjukdom (Livsmedelsverket, 2017b). Att tala om för den
enskilde vad som serveras är alltid av vikt för en trevlig måltidsupplevelse.
Servering ur karotter på bordet kan främja valmöjligheter då det blir lättare för den enskilde
att fylla på mer mat under måltidens gång. Om maten i stället serveras upplagd på tallrik är
det viktigt att den presenteras på ett tilltalande sätt. En för stor portion kan bli motbjudande.
Vilken typ av servering som passar bäst avgörs på respektive avdelning.
Att avdelningarna vid varje måltid har en person som är ansvarig för måltidsmiljön och maten
är önskvärt eftersom denne kan bidra till en trevligare måltidsupplevelse. Denne ansvarar för
att checklistan följs vid lunch och middag (bilaga 4) och är dessutom viktig av säkerhetsskäl
eftersom det i så fall alltid finns personal vid matbordet under måltiderna.

Högtider
Högtider uppmärksammas genom maten och dukningen. Vid de vanligaste högtiderna skickar
köken festligare måltider. Vid andra högtider kontaktas köket för en diskussion om
möjligheterna att byta ut den ordinarie matsedelns maträtter, senast två veckor innan.

Omsorgsmåltider
Omsorgsmåltider är önskvärda och innebär att personalen på särskilt boende äter tillsammans
med den äldre och samma maträtt som denne. För många äldre kan det bidra till mer
matglädje och därmed ett högre energiintag och bättre hälsa. För demenssjuka personer kan
omsorgsmåltider också fungera som en ”spegel” då de äldre ser och förstår vad de ska göra
(Livsmedelsverket, 2017b).

Miljö och klimat
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).
Matsvinnsmätningar på alla avdelningar uppmuntras liksom en samverkan med andra
kostombud och måltidspersonal för att diskutera ett minskat matsvinn, se Samverkan nedan.
Att ta tillvara på eventuell överbliven mat som inte varit ute till servering är möjligt om det
sker på ett hygienmässigt korrekt vis. Rutiner för kontroll av temperatur samt märkning av
den mat som sparas är då nödvändigt för att tillvaratagningen ska ske på ett säkert sätt, i
enlighet med egenkontrollprogrammet. Mer information och stöd finns i Handbok för säker
mat inom skola, vård och omsorg (Sveriges kommuner och landsting, 2014).

Samverkan
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Kostombud
För många äldre kan det vara lättare att delge sina önskemål och synpunkter till
omvårdnadspersonalen än till det kök som tillagar maten. Därför är det viktigt att varje
avdelning har minst ett kostombud som ansvarar för att lyfta måltidsrelaterade frågor.
Kostombuden har bland annat ansvar för att:
- de enskildas åsikter uppmärksammas
- egenkontrollprogrammen följs vid hantering av mat
- kontakta tillagningskök i enskilda ärenden och samarbeta i frågor rörande mat och hälsa
- delge medarbetare information från kostombudsträffar och kostråd, se nedan
Kostombudsträffar
Samtliga kostombud från särskilt boende träffas på kostombudsträffar minst en gång per
termin med syftet att utbyta idéer och erfarenheter och utveckla samarbetet mellan enheterna.
Sammankallande till kostombudsträffarna är sköterskechef.
Kostråd
Samverkan och kommunikation inom och mellan olika verksamheter är nödvändigt för
fungerande rutiner kring måltiderna. För att underlätta kommunikationen mellan omvårdnadsoch måltidspersonal är det viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. Syftet är att
diskutera hur måltiderna kan utvecklas ytterligare, och öka de enskildas inflytande över
utbudet. Måltidsmodellen (sida 7) är en god grund att utgå ifrån så att alla aspekter av
måltiden uppmärksammas. Utöver kostombud, måltidspersonal och biträdande
kostchef/kökschef bör även enhetschef och sjuksköterska delta. Sammankallande till dessa
möten är biträdande kostchef eller ansvarig kökschef.
Det är viktigt att de boende har möjlighet att vara med och påverka maten och måltiderna,
vilket kan ske antingen genom deltagande på kost- eller boenderåd, men även genom
kostombudet. Enhetschefen avgör om boendet ska sammankalla till boenderåd, eller om de
enskilda ska bjudas in till kostråd.

Aktuell information
Aktuell information om andelen ekologiska livsmedel, svinnet i kommunen och material
kopplat till måltider finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat och måltider
finns på Livsmedelsverkets hemsida och i Bra mat i äldreomsorgen (2011). Läs mer om
nutrition i bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, kostombudsträffar och verksamhetsberättelse.
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Riktlinjer för måltider i hemtjänst
Det är viktigt att maten som serveras i äldreomsorgen är av hög kvalitet eftersom många äldre
på grund av sjukdom, nedstämdhet, ensamhet eller mediciner kan ha sämre aptit
(Livsmedelsverket, 2011). Trevliga och hälsosamma måltider är betydande för en god
livskvalitet. Hemtjänstpersonal kan göra skillnad genom att anpassa måltiden efter de äldres
egna behov och önskemål, och göra måltiden till en av dagens höjdpunkter.

Biståndshandläggning
Socialförvaltningen ansvarar för biståndshandläggning och leverans av matlådor. De främsta
måltidsrelaterade insatser som den enskilde kan få beviljade är:
-

Matdistribution

-

Iordningsställande av mat

-

Måltidsstöd

-

Inköp av mat och dagligvaror

Hemtjänstpersonalen ska tillsammans med den äldre komma fram till hur man ska arbeta med
måltiderna för att den äldre ska få den hjälp och det stöd som denne behöver. Det är viktigt att
omvårdnadspersonalen meddelar biståndshandläggare ifall den enskildes behov av hjälp med
mat och måltider förändras.

Maten
Till grund för de måltider som tillagas för kommunens äldreomsorg ligger Livsmedelsverkets
rådande rekommendationer. I Lindesbergs kommun tillagar måltidsenheten lunch till dem
som av biståndshandläggare har beviljats detta. Måltidsenhetens kök tillagar lunchen som
sedan levereras av hemtjänsten, vilka har ett ansvar att se till att samtliga komponenter följer
med i leveransen. Hemtjänstpersonalen har också ansvar för att maten levereras på ett sätt
som bevarar matens kvalitet, antingen varm eller kyld. Ifall den är varm ska leveransen ske
utan att varmhållningskedjan bryts och servering ska av hygieniska och näringsmässiga skäl
ske vid leverans. En matlåda som levereras kyld underlättar för omvårdnadspersonalen att
transportera med bibehållen kvalitet och möjliggör för den enskilde att själv styra över tiden
för lunchen.
Lunchmenyn ska vara varierad, säsongsanpassad och löpa över minst fyra veckor. Vid de
vanligaste högtiderna skickar köken festligare måltider. Att anpassa matens sammansättning,
konsistens och storlek utifrån den äldres behov är viktigt. Närings- och energitätare mat kan
vara nödvändigt för dem som av olika anledningar har försämrad aptit. Lunchen är
näringsberäknad för att ge den enskilde tillräckligt med energi och näringsämnen och ska
innehålla cirka 25 procent av dagsbehovet. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från
grunden och den enskilde kan måndag till fredag välja mellan två alternativ, med undantag för
vegetarisk och konsistensanpassad kost. Valen görs för en eller flera veckor och den enskilde
ska ha tillgång till menyn för att veta vilken mat som väntar. Specialkost och
konsistensanpassad kost erbjuds till dem som behöver det.
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Utöver lunchen kan den enskilde beviljas hjälp med övriga måltider, vilket hemtjänsten
ansvarar för. Eftersom lunchen endast står för en av dagens måltider är det viktigt att
säkerställa att även övriga måltider fungerar bra. Att den enskilde får vara med och planera
och inhandla maten kan öka både aptit och livskvalitet.

Genomförandeplan
En genomförandeplan utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes
anhörige/närstående. I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de beviljade
insatserna ska utföras utifrån den enskildes behov och önskemål, vilket även omfattar
måltiderna. Genomförandeplanen revideras vid behov och minst var sjätte månad. Har den
enskilde endast matdistribution görs ingen genomförandeplan.

Måltidsordning
Tidpunkter för måltider ska bestämmas så långt det går utifrån den enskildes önskemål. Det är
önskvärt att tiderna för alla måltidsrelaterade insatser, i den utsträckning som är möjlig, är
desamma alla dagar. Ifall den enskilde får stöd med fler måltider än lunchen är det viktigt att
se till att måltiderna inte blir för nära varandra.

Måltidsmiljön
Den enskildes inflytande över måltidssituationen är viktigt för aptiten och en positiv
måltidsupplevelse. Möjligheterna för hemtjänstpersonalen att jobba med måltidsmiljön kan
dock vara begränsade eftersom måltiden tar plats hemma hos den enskilde och de beviljade
insatserna inte alltid är beräknade att omfatta dukning med mera. Vid insatser som berör
måltidsmiljön är det dock viktigt att fråga om den enskildes önskemål, exempelvis hur
dukningen ska vara, om radion ska vara på eller var i boendet denne vill äta sin måltid. Att
tala om för den enskilde vad som serveras är alltid av vikt för en trevlig måltidsupplevelse.

Miljö och klimat
Källsortering kan ske genom insatsen sophantering. Sophantering beviljas ifall den enskilde
önskar och behöver det och möjligheter finns för omvårdnadspersonalen.
För minskat matsvinn och livsmedelssäkerhet är det viktigt att personal noga antecknar datum
när de öppnar en ny förpackning hos den enskilde. Detta för att denne och personalen ska veta
när den öppnades. Genom samverkan mellan kostombud och måltidspersonal kan fler
åtgärder för minskat matsvinn diskuteras, se nedan.

Samverkan
Kostombud
För många äldre kan det vara lättare att delge sina önskemål och synpunkter till
hemtjänstpersonalen än till det kök som tillagar matlådorna. Därför är det viktigt att varje
hemtjänstgrupp har minst ett kostombud som verkar för att lyfta måltidsrelaterade frågor.
Kostombuden har bland annat ansvar för att:
- de enskildas åsikter uppmärksammas
- egenkontrollprogrammen följs vid hantering av mat
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- kontakta tillagningskök i enskilda ärenden och bedriva samarbete i frågor rörande mat och
hälsa
- delge medarbetare information från kostombudsträffar och kostmöten, se nedan
Kostombudsträffar
Hemtjänstens samtliga kostombud träffas på kostombudsträffar minst en gång per termin med
syftet att utbyta idéer och erfarenheter och utveckla samarbetet mellan enheterna.
Sammankallande till kostombudsträffarna är sköterskechef.
Kostråd
Samverkan och kommunikation inom och mellan olika verksamheter är nödvändigt för
fungerande rutiner kring måltiderna. För att underlätta kommunikationen mellan omvårdnadsoch måltidspersonal är det viktigt att kostråd anordnas, minst en gång per halvår. Syftet är att
diskutera hur måltiderna kan utvecklas ytterligare och öka de enskildas inflytande över
utbudet. Måltidsmodellen (sida 7) är en god grund att utgå ifrån så att alla aspekter av
måltiden uppmärksammas. Utöver kostombud, måltidspersonal och biträdande kostchef bör
även enhetschef och sjuksköterska delta. Sammankallande till dessa möten är biträdande
kostchef eller ansvarig kökschef.

Aktuell information
Aktuell information om andelen ekologiska livsmedel, matsvinnet i kommunen med mera
finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat och måltider finns på
Livsmedelsverkets hemsida och i Bra mat i äldreomsorgen (2011). Läs mer om nutrition i
bilaga 2.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga. Uppföljning sker genom
kostråd, arbetsplatsträffar, kostombudsträffar, verksamhetsberättelse samt brukarenkäter.

Kommentarer - riktlinjer hemtjänst
•
•
•

Är skrivningen tydlig eller behöver någonting förtydligas?
Saknas någon information?
Övriga kommentarer på innehållet
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Riktlinjer för måltidsenheten
Måltidsenheten tillagar måltider för många av kommunens invånare och arbetar i samråd med
andra verksamheter för en jämlik hälsa och hållbar utveckling. Till grund för de måltider som
serveras i kommunen ligger Livsmedelsverket gällande råd och Måltidsmodellen, vilken
omfattar flera olika aspekter för att måltiden ska bli bra (Livsmedelsverket, 2016). Läs mer
om modellen på sida 7.

Maten
I menyplaneringen tas hänsyn till bland annat gäst, budget, matens miljöpåverkan,
upphandlade livsmedel och näringsriktighet. Menyn är varierad och säsongsanpassad, och
maten är i den mån det är möjligt anpassad till matgästerna och deras behov. Maten, även
specialkost, lagas i så stor utsträckning som möjligt från grunden vilket ger en högre kvalitet.
Maträtterna presenteras tydligt med beskrivande namn med avsikten att maten ska motsvara
gästens förväntningar och därmed främja god aptit.
På förskolan serveras minst tre grönsaker till lunchen, om möjligt före servering av måltiden.
På de större skolorna serveras minst fem grönsaker och på de mindre minst tre stycken.
Grönsak och/eller frukt serveras även till frukost och mellanmål.
Frukost och mellanmål ska vara mer mättande om lunchen varit lättare. Inom äldreomsorgen
prioriteras proteinrika livsmedel till mellanmål. Inom skola och förskola inkluderar frukost
och mellanmål inte söta eller näringsfattiga livsmedel, exempelvis nyponsoppa, saft, sötad
yoghurt eller bakverk. En näringsrik frukost eller mellanmål planeras utifrån dessa
byggstenar:
-

Mjölkprodukt eller motsvarande, till exempel näringsberikad havredryck
Bröd med pålägg eller osötade flingor/müsli
Grönsaker eller frukt, gärna efter svensk säsong

Inköp görs i enlighet med kommunens upphandlingsavtal. Läs mer om upphandling och
hållbar utveckling på sida 8–9.
Nötter, jordnötter och mandel ska av allergiskäl inte förekomma. Specialkost serveras av
medicinska, religiösa eller etiska skäl, mer information finns på hemsidan.

Kvalitetssäkring av maten
Måltidsenheten arbetar i egenkontrollprogrammen med kvalitetssäkring och dokumenterar
skriftligt enligt verksamhetens rutiner. Samtliga kök har rutiner för att hantera och förebygga
risker och följer gällande livsmedelslagstiftning. Kvalitetssäkringen innefattar även att
måltidspersonalen äter samma lunchmåltid som serveras till gästerna, och bedömer matens
smak, konsistens, form, lukt och utseende. Återkoppling och förslag på förbättringar sker
skriftligt och skickas till kökschef eller biträdande kostchef, och används vid nästa
menyplanering. Önskvärt är att lunchen äts pedagogiskt tillsammans med matgästerna.

Miljö och klimat
Lindesbergs kommuns kök arbetar efter S.M.A.R.T-modellen. S.M.A.R.T står för
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S = Större andel vegetabilier
M = Mindre andel tomma kalorier
A = Andelen ekologiskt ökar
R = Rätt kött och grönsaker
T = Transportsnålt
I praktiken innebär det att svenska, närproducerade och ekologiska livsmedel prioriteras i
upphandling och vid inköp till köken. Menyn planeras så att maten innehåller mer
säsongsanpassade grönsaker och större andel vegetabilier, främst på skola och förskola. Av de
två rätter som serveras på de större skolorna bör minst en av rätterna vara vegetarisk. Det kött
som serveras ska vara svenskt och gärna av naturbeteskött, eller leva upp till samma krav som
svenskt djurskyddskrav innebär. Fisk och skaldjur är miljömärkta, produkter med palmolja
undviks, och kaffe, bananer och te ska alltid vara ekologiskt och etiskt märkta. Vitt socker
begränsas, främst i skola och förskola, läs mer under ”högtider och festliga tillfällen”. Se
bilaga 3 för mer information om miljömässigt hållbara måltider.
Matsvinnet mäts kontinuerligt, minst två gånger per år. Resultaten av dessa analyseras och
bearbetas på arbetsplatsträffar och kostråd så att rätt åtgärder för minskat matsvinn kan vidtas.
Resultaten kommuniceras till personal på de enheter där maten serveras, exempelvis i
matsalen och på kostråd. Måltidspersonal uppmuntras att även kommunicera annan
miljörelaterad information i restaurangen och på kostråd, exempelvis matens ursprung eller
användandet av ekologiska livsmedel.
Att ta tillvara på överbliven mat som inte varit ute till servering är möjligt om det sker på ett
hygienmässigt korrekt vis. Rutiner för kontroll av temperatur samt märkning av den mat som
sparas är då nödvändigt för att tillvaratagningen ska ske på ett säkert sätt, i enlighet med
egenkontrollprogrammet. Mer information och stöd finns i Handbok för säker mat inom
skola, vård och omsorg (Sveriges kommuner och landsting, 2014).
Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel och gå i täten beträffande
källsortering på arbetsplatsen. Därför ska det på samtliga enheter finnas förutsättningar för
källsortering av det avfall som uppkommer, både matavfall och förpackningsmaterial
(Bergslagens kommunalteknik, 2015).

Kompetensutveckling
Måltidspersonalen utbildas fortlöpande inom livsmedelshygien och specialkost. Utbildning
kring hälsa och hållbar miljöutveckling är viktigt, liksom ökad kunskap om användandet av
vegetabilier för att möta behovet av goda grönsaksrätter och grönsaksberikade kötträtter samt
inbjudande salladsbufféer.

Samverkan och lärande
Genom kostråd är måltidspersonal delaktig i utvecklingen av måltiderna tillsammans med
matgäster och personal på skola, förskola och äldreomsorg. Mötena omfattar alla aspekter
som är viktiga för att måltiden ska bli bra, med Måltidsmodellen (sida 7) som stöd. Mötena
genomförs regelbundet i överenskommelse med respektive verksamhet. Ansvarig för
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kostråden inom skola är rektor. Inom förskola är kökschef sammankallande och inom
äldreomsorgen är sköterskechef sammankallande.
För ökad kunskap om mat, miljö och hälsa samt ökad acceptans för menyn kan
måltidspersonalen uppmuntra ett utökat samarbete med verksamhetspersonalen. Förutsatt att
det finns lämpliga hygienrutiner och tid för måltidspersonal är det till exempel möjligt för
måltidsgästerna att hjälpa till i köken. Även måltidspersonalens närvaro i restaurangen och
besök hos verksamheterna kan innebära ökad förståelse för hållbara måltider.

Högtider och festliga tillfällen
Måltidsverksamheten är i samverkan med övriga verksamheter en resurs vid festliga tillfällen,
och uppmärksammar traditioner, helger och högtider. Svenska mattraditioner förs vidare
genom servering av traditionell svensk mat vid påsk, jul och midsommar. Även mat från
andra kulturer ska finnas med på menyn. På särskilda boenden är det möjligt att byta ut den
ordinarie matsedelns maträtter för att uppmärksamma andra tillfällen. Köket kontaktas då för
en diskussion senast två veckor innan.
Många barn i Sverige får i sig för mycket energi från socker och därför begränsas kökets
utbud av sötsaker i skola/fritidshem och förskola till ett tillfälle per år. Till frukost eller
mellanmål på fritidshem och förskola serveras produkter utan tillsatt socker, till exempel bär
istället för sylt och osötat äppelmos. I en välplanerad lunchmeny kan ketchup och sylt ingå
som tillbehör till rätter där det passar.

Utflyktsmat
Vid utflykt finns olika lunchalternativ:
Alternativ 1: Matig sallad, dressing, bröd (kyckling eller skinka och potatis, couscous pasta
eller mathavre etc.)
Alternativ 2: Korv med bröd och frukt
Alternativ 3: Pannkaka (kall) och frukt
Köket meddelas senast två veckor innan utflyktsdagen. Det finns inga begräsningar om hur
ofta utflyktsmaten kan väljas i stället för den planerade lunchen. Måltidsenheten ansvarar för
maten med rätt temperaturhållning tills maten lämnar köket. Förskolan/skolan står för
kylväskor vid utflykterna och ansvarar för att rätt temperatur och hygien hålls fram till
serveringen. Som måltidsdryck rekommenderas vatten eller mjölk.

Aktuell information
Aktuell information om bland annat andelen ekologiska livsmedel och matsvinnet i
kommunen finns på kommunens hemsida. Mer information om bra mat i skola, förskola och
inom äldreomsorgen finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Genomförande och uppföljning
Instruktioner och regler/checklistor för verksamheten för att uppnå det kostpolitiska
programmets syfte och mål beslutas av verksamhetsansvariga.
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Uppföljning och utvärdering av måltidsenhetens verksamhet ska ske kontinuerligt genom
målens indikatorer, kostplaneringssystem, kostråd och SkolmatSverige (SkolmatSverige,
2018). Både matgästernas åsikter kring måltiden och ekonomiska kostnader kontrolleras.
Uppföljning sker även genom verksamhetsberättelse.

Kommentarer - måltidsenheten
•
•
•

Är skrivningen tydlig eller behöver någonting förtydligas?
Saknas någon information?
Övriga kommentarer på innehållet

34

169

Referenser
Bergslagens Kommunalteknik (2015). Kommunal avfallsplan 2016 – 2020. Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Strategier och mål. Hämtad 2017-10-13 från
http://www.bergslagenskt.se/download/18.74c7a8401530a8462e62920/1458197740637/Avfallsplan_+2016++2020.pdf
Compare - utvärderingssystem för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal. Hämtad
2017-11-13 från http://www.wz-data.se/
ELSA (2017). Elevhälsodatabas i samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner.

Hämtad 2017-11-10 från https://www.regionorebrolan.se/Filessv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/V%c3%a5rd%20och%20h%c3%a4lsa/Folkh
%c3%a4lsa/ELSA/ELSA%20i%20%c3%96rebro%20l%c3%a4n,%20informationsbroschyr%
2020170510.pdf?epslanguage=sv
FAO (2013). Food wastage footprint. Impacts on natural resources. Hämtad 2017-09-20 från
http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf
Fairtrade (u.å). Vad är fairtrade? Hämtad 2018-02-20 från https://fairtrade.se/
Folkhälsomyndigheten (2017). Folkhälsans utveckling: Årsrapport 2017. Östersund:
Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2017-09-18 från
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9de83d1af6ce4a429e833d3c8d7ccf85/fol
khalsans-utveckling-arsrapport-2017-16136-webb2.pdf
FN (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our
Common Future. Hämtad 2017-09-18 från http://www.un-documents.net/our-commonfuture.pdf
FN (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Hämtad
2017-10-12 från https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/N1529189.pdf
Lindesbergs kommun (2013). Kvalitets- och servicenivå för Lindesbergs kommuns
kostverksamhet
Lindesbergs kommun (2016a). Införande av kostpolitiskt program. (KS § 169 dnr 2016/288).
Lindesberg: Lindesbergs kommun. Hämtad 2017-09-29 från
http://www.lindesberg.se/download/18.342adc81154ec260f7c65c6/1475215833985/KS+2016
-09-20.pdf
Livsmedelsverket (2011). Bra mat i äldreomsorgen. Uppsala: Livsmedelsverket. Hämtad
2017-10-04 från https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltidervard-skola-omsorg/aldreomsorg/rad-och-material/aldremat_omsorgspersonal.pdf
Livsmedelsverket (2013). Bra mat i skolan. Uppsala: Livsmedelsverket. Hämtad 2017-10-04
från
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2013/bra_mat_i_skolan_livsmedelsve
rket_nov13.pdf
Livsmedelsverket (2016). Bra måltider i förskolan. Uppsala: Livsmedelsverket. Hämtad
2017-10-04 från
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skolaomsorg/forskola/bra-maltider-i-forskolan.pdf
35

170

Livsmedelsverket (2017a). Måltidsmodellen. Hämtad 2017-09-18 från
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/enbra-maltid
Livsmedelsverket (2017b). Näringsriktiga måltider inom vård och omsorg. Hämtad 2017-1212 från https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vardskola-omsorg/sjukhus/slv_naringsrek_vard_omsorg_20170220.pdf
Livsmedelsverket (2017c). Nyckelhålet – enkelt att välja nyttigt. Hämtad 2018-02-08 från
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/text-pa-forpackningmarkning/nyckelhalet
Matilda, kostplaneringssystem. Hämtad 2017-11-13 från http://www.foodit.se/matilda/
Prop. 2002:03:35. Mål för folkhälsan. Hämtad 2017-10-06 från
http://www.regeringen.se/contentassets/04207325e75943408c69a55643ea1d3e/mal-forfolkhalsan
SkolmatSverige (2018). Kvalitetsbevis i handen! Hämtad 2018-04-03 från
http://www.skolmatsverige.se/
Sveriges kommuner och landsting (2014). Handbok för säker mat inom vård, skola och
omsorg. Hämtad 2018-04-03 från https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktionhandel-kontroll/branschriktlinjer/vard-skola-och-omsorg.pdf
Öppna jämförelser, Socialstyrelsen (2017). Vad tycker äldre om äldreomsorgen? Hämtad
2017-11-13 från
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg/vadtyckerdealdreomaldreomsorg
en

36

171

Bilagor
Bilaga 1

Tallriksmodellen
En av de grundläggande nycklarna till att äta bra är att äta mycket grönt och varierat. Då får
kroppen lättare balans mellan alla de olika näringsämnen som den behöver. Tallriksmodellen
är ett hjälpmedel som visar hur man konkret kan lägga upp mat på en tallrik för att få en bra
energibalans och en hälsosam helhet. Att äta enligt tallriksmodellen är även klimatsmart
eftersom det är ett sätt att minska på animalierna och öka mängden mat från växtriket.
Modellen visar proportionerna mellan kött/baljväxter/ägg/fisk, potatis/pasta/bröd/gryn och
grönsaker/rotfrukter. Den säger inget om hur mycket mat som är lämpligt, det avgör
energibehov och hunger.

1

2

3
1. En del består av grönsaker och rotfrukter.
2. Den andra delen är potatis, pasta, bröd eller gryn som ris, bulgur, mathavre och matkorn.
3. Den minsta delen är avsedd för ägg, kött, fisk och baljväxter (bönor, linser och ärter).
Referens:
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-ochmatvanor/tallriksmodellen
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Bilaga 2

Näring
För att kroppen ska fungera och må bra behövs energi (från fett, kolhydrater och protein) samt
mineraler, fibrer och vitaminer.

Fett
Förutom energi ger fett även vissa vitaminer och livsviktiga fettsyror, och behövs bland annat
för att tillverka hormoner och reparera celler. Rapsolja, smör och palmolja är exempel på
fetter som idag är vanliga i vår kost.
Fett delas in i mättat, enkelomättat och fleromättat. Att ersätta en del av det mättade fettet i
maten med omättat fett kan bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom, vilket
exempelvis kan göras genom att använda flytande olja i matlagning. Rekommendationen för
fett är att det ska utgöra cirka 25–40 procent av den energi vi konsumerar. Intaget av mättade
fettsyror bör begränsas till mindre än tio procent av det totala energiintaget.

Kolhydrater och kostfibrer
Kolhydrater är det gemensamma namnet för stärkelse, kostfiber och olika
sockerarter. Det mesta av kolhydraterna bryts i kroppen ner till sockerarten
glukos, vilken behövs som energi till hjärnan och kroppens alla celler.
Av hälsoskäl är det viktigt att välja fullkornsvarianter av bland annat bröd och pasta, samt
fiberrik mat såsom grönsaker, frukt och baljväxter. Effekterna blir bland annat en minskad
risk för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, och kostfibrerna bidrar en längre mättnadskänsla
och att hålla magen igång. Cirka 45–60 procent av energiintaget bör komma från kolhydrater.
Vitt socker, sackaros, är också en kolhydrat och finns bland annat i läsk, godis, glass och
bakverk. Socker ger energi men ingen näring i form av mineraler, vitaminer och fibrer.
Dessutom ökar risken för karies. Därför är det bra att begränsa intaget av sötsaker med tillsatt
socker till under tio procent av det totala energiintaget.

Protein
Protein finns i nästan alla livsmedel. Många är rädda för att få i sig för lite protein men faktum
är att det bara är personer som är mycket ensidigt eller har ett mycket lågt energiintag som
riskerar proteinbrist.
Proteiner består av 20 olika aminosyror som behövs för att bygga upp celler och bilda
enzymer och hormoner, med mera. Vissa kan kroppen bilda själv, och andra måste komma
från det vi äter. De sistnämnda kallas essentiella aminosyror. Livsmedel från djurriket, såsom
ägg, mejeriprodukter, fisk och rött kött innehåller alla essentiella aminosyror. Proteinkällor
från växtriket, ärtor, bönor och linser, ger i kombination med spannmålsprodukter alla
essentiella aminosyror. Vegetariska måltider kan alltså ge tillräckligt med protein, förutsatt att
kosten inte är väldigt ensidig. Att minska konsumtionen av rött kött och charkprodukter kan
dessutom innebära minskad risk för tjock- och ändtarmscancer. Därför har Livsmedelsverket
ett råd om att begränsa intaget av chark och rött kött till 500 gram i veckan.
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Protein bör bidra med 10–20 procent av det totala energiintaget. I praktiken innebär det att
friska personer som äter tillräckligt med mat inte behöver fundera över proteinkvaliteten så
länge kosten inte är väldigt enformig. Hos äldre personer kan ett högre intag av protein
behövas för att upprätthålla muskelmassa och -funktion.

Vitaminer, mineraler och antioxidanter
Även vitaminer och mineraler behövs för att kroppen ska fungera och må bra behövs.
Kroppen kan inte tillverka dessa ämnen själva utan de måste komma från maten. Brist på
mineraler eller vitaminer kan ge sjukdomssymptom samtidigt som för stora mängder också
kan vara skadligt. Det är dock vanligtvis svårt att komma upp i för höga intag från livsmedel,
men det kan ske med kosttillskott.
Flera vitaminer och mineraler fungerar även som viktiga antioxidanter. Antioxidanter är
ämnen som tar hand om överskottet av fria syreradikaler i kroppen för att på så sätt hindra
utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Antioxidanter finns det rikligt utav i
grönsaker och frukt. Olika färger på frukterna och grönsakerna innebär olika antioxidanter,
och därför är det bra för hälsan att äta varierat och färgglatt. För vuxna och barn
rekommenderas cirka 500 gram frukt och grönt varje dag, varav hälften frukt och
hälften grönsaker (räkna inte in potatis). För barn mellan fyra och tio år är cirka
400 gram bra och för barn under fyra år rekommenderas frukt eller något grönt
till varje måltid.
Referenser:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/kolhydrater
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/protein
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-ochantioxidanter/antioxidanter
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/frukt-gront-ochbaljvaxter
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Bilaga 3

Klimatpåverkan från olika koster
Vi kan påverka våra växthusgasutsläpp genom vilken mat vi väljer att äta. För att den globala
uppvärmningen inte ska stiga mer än två grader måste varje individs årliga växthusgasutsläpp
minska till under två ton koldioxidekvivalenter innan år 2050. I Sverige idag släpper varje
person i snitt ut omkring 11 ton koldioxidekvivalenter per år 4, varav maten står för cirka två
ton.
Ca 2 ton*
Ökad köttkonsumtion

Dagens konsumtion

Ca 1,4–
1,7 ton*

Ca 0,9–
1,3 ton*

Inget svinn
Säsongsanpassad
svensk kost

Enlig SLV:s
kostråd

Klimatsmart meny

Lakto-ovovegetarisk
kost

Vegankost

Minskande klimatpåverkan
*Ton koldioxidekvivalenter per person och år
(SJV, SLV, SNV, 2013)

Vår påverkan på klimatet är dock endast en av flera aspekter som påverkas av vår
kosthållning. Biologisk mångfald, kretsloppsskapande, antibiotikaanvändning, landsbygdens
utveckling och djurvälfärd är några exempel som också är viktiga att ta hänsyn till.

Referenser:
Naturvårdsverket (2017).
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fransvensk-konsumtion-per-person/
SJV, SLV, SNV (2013) Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år
2050?

4

Beräknat på de konsumtionsbaserade utsläppen, vilka omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i
Sverige oavsett var utsläppen sker. Utsläppen kan därmed ske såväl i Sverige som i andra länder
(Naturvårdsverket, 2017)
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Bilaga 4
Du som ansvarar för måltiden har som
uppgift att skapa en trivsam måltidsmiljö!

Dagens mat är presenterad skriftligt
Bordet är dukat tidigast 30 minuter innan måltid
Allt som står på bordet tillhör kommande måltid
Duk eller bordstablett samt servetter

HALVTIMMEN INNAN
MATEN LEVERERAS

Låg bordsdekoration
Salt- och pepparkar
Glas och bestick (kollat att allt är helt och rent)
Personalen bär förkläde och följer basala hygienrutiner
Kantiner och värmevagnar är undanstoppade
TV:n är avstängd
Eventuell musik är lugn och på låg volym

NÄR MATEN LEVERERAS

Inget arbetsprat, buller eller oljud hörs
En person ansvarar för att organisera maten
Sitter de boende bra? Når de fram till bordet?
Samtliga tillbehör finns enligt matsedel
Maten serveras på uppläggningsfat/skålar på bordet eller från
serveringsvagn vid bordet
Måltiden presenteras muntligen vid bordet samt till varje
person
Boende tillfrågas om önskemål, t.ex. vad de vill ha att dricka

UNDER MÅLTIDEN

Boende uppmuntras att ta själva (om de vill)
Personalen uppmuntrar att goda samtal förs vid bordet
Porslin dukas av efter det att alla ätit färdigt
Dessert dukas fram efter att föregående rätt är avdukad
Kaffet serveras där man önskar
Bordet är avdukat så att det kan användas till annan aktivitet

EFTER MÅLTIDEN

Porslin m.m. diskas
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Kommentarer på bilagor och övriga kommentarer
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AKK2016/288-25

Annette Eklund
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Angelica Johansson
den 11 juni 2018 13:45
Kommun
Remissvar kostpolitiskt program

Hej!
Här kommer mina kommentarer och synpunkter på det kostpolitiska programmet.














Jag vill börja med att framhålla att det är anmärkningsvärt att jag som dietist inte involverades i arbetet med
det kostpolitiska programmet från början. Jag konsulterades istället av måltidsekolog Carolin Vallgren då
hon påbörjat arbetet. Jag menar inte att jag hade varit bättre lämpad att utföra arbetet men det kunde ju
varit rimligt att involvera kommunens nutritionsansvariga dietist redan i inledningsskedet.
I inledningen på sid 4 ”Process för framtagandet” anser jag därav att det inte ska stå att arbetet har
genomförts i samarbete med mig. Istället kan jag nämnas bland dem som Carolin haft möten och dialog
med. Jag har endast bistått med kommentarer och synpunkter på hennes texter rörande äldreomsorgen.
Det kostpolitiska programmet innefattar inte alls funktionsstöd och de måltider som omvårdnadspersonalen
i deras verksamheter tillagar dagligen. Även om måltidsenheten inte är involverad i dessa måltider anser jag
att funktionsstöd borde ha inkluderats.
På sid 4 hänvisas till barn och ungdomars matvanor och där finns även en nyare referens i Riksmaten
ungdom 2016‐17 från Livsmedelsverket.
Sid 9 ”Genomförande och uppföljning” – vem ansvarar för revideringen?
Sid 11 ”Maten”: här och återkommande inom andra områden än förskola listas att nötter, jordnötter och
mandel inte ska förekomma. Även sesamfrö ska undvikas.
På flera ställen hänvisas till kommunens hemsida. Önskar förtydligande för att kunna hitta avsedd
information. På sid 13 anges t ex att det ska finnas material för att använda maten som pedagogiskt verktyg
på kommunens hemsida och jag kan inte hitta den informationen.
Sid 18 och på flera ställen anges att bakverk kan serveras vid ett tillfälle per år. Instämmer helt i att antalet
tillfällen ska begränsas men det skulle ju innebära att man t ex inte kan fira lucia med
pepparkakor/lussekatter om man redan tidigare på året firat fettisdagen med semla. En gång per termin
kanske vore rimligare.
Sid 24 ”Maten” rad 3. Bör stå energi‐ och näringsintag.
Sid 33, rad 2. Sköterskechef är inte sammankallande, se sid 26 för korrekt information.
Sid 35: Hänvisa till Livsmedelsverkets ”Bra måltider i äldreomsorgen” som kom i april istället för den äldre
versionen från 2011.
Sid 37 bilaga 1: bör förtydligas vem denna tallriksmodell gäller för då det nu finns en ny variant för äldre
med dålig aptit.

Vänliga hälsningar, Angelica Johansson
Angelica Johansson
Nutritionsansvarig dietist
TEL 0581‐814 65

Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg
BESÖK Kullgatan 1
TEL VX 0581‐810 00
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Hemtjänsttimmen tom juni 2018
Total

Hyttgruppen

557
600

536

500

2017

523
489
508 509

520

700
600

400
2017
200

2018

100

2017

400
300

200

600
537

552 571 576
495

532

2017

Frövi

2018

700

500

463

2018

544

498

485 472 488

491

457

400

300

300

200

200

100

100

0

585

0

Fellingsbro

400

619 609
541 549

100

0

500

587 605

2018

500

300

600

Dnr SN 2018/144-1
2018-08-09

0
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Citygruppen
600

533

500

492

530

530

2017

Hagabergsgruppen

2018
495

479

800
700
600
500
400
300
200
100
0

403
400
300

200
100

0

Västerbacken

2017

2017

2018

735 710

561
565 467 462

425

2018

700
600
500

505

582

532 534

495

510

414

400
300
200
100
0
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SN 2018/39-15

181

182

183

184

185

186

Delegationsärenden
Rapportering av ej verkställt beslut, IVO dnr 8.8.1-3446/2016-5
Delegationsrapport 2018-07-01 - 2018-07-31
Övrigt anmälan beslut fattade 2018-07-01 - 2018-07-31
Delegationsbeslut lottade ärenden 2018-06-01 - 2018-06-30, biståndsärenden med nr 1:1-1:224
Delegationsbeslut lottade ärenden 2018-07-01 - 2018-07-31, biståndsärenden med nr 1:1-1:184
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning individ och familj 2018-06-01 - 2018-06-30
Delegationsbeslut lottade ärenden 2018-05-01 - 2018-05-31, biståndsärenden med nr 1:1-1:263
Övrigt -anmälan beslut fattade 2018-05-01 - 2018-05-31
Delegationsrapport beslut fattade inom avdelning individ och familj 2018-05-01 - 2018-05-31
Övrigt - anmälan beslut fattade 2018-06-01- 2018-06-30
Svar om tillsyn och begäran om yttrande och handlingar i klagomål om handläggningen av ett ärende som
rör en ensamkommande ungdom, IVO dnr 8.5-25005/2018-1
Svar om tillsyn och begäran om handlingar, IVO dnr 8.5-20225/2018-5
Svar om föreläggande för ej verkställt beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, IVO dnr 8.8.1-4607/2017

187

Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2018-06-20 målnr 2236-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-02-22 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande

301

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2018 KF § 77 - Strategi för
informationssäkerhet

302

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen (beslutande)s sammanträde den 5 juni 2018 KS § 79 - Riktlinje för
informationssäkerhet

310

Dom i Förvaltningsrätten 2018-07-13 målnr 3069-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-05-25 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande

311

Dom i Förvaltningsrätten 2018-07-16 målnr 3084-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-05-14 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande

312

Synpunkter och frågor om besparingar för funktionshindrades verksamheter

313

Information om lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya
gymnasielagen, dnr 7.2-2018-28365

316

Dom i Förvaltningsrätten 2018-07-27 målnr 3083-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-05-24 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
318
Dom i Förvaltningsrätten 2018-08-03 målnr 2417-18, 2418-18, 2437-18 om överklagade beslut i
socialnämnden 2018-03-29 om kontaktperson - avslag för klagande

319

Cirkulär 18:26 Ny förvaltningslag

320

Synpunkter på Lillhaga gruppboende om att boende inte får den hjälp de behöver med mera

365

Synpunkter på Lillhaga gruppboende - förbättringsidé

367

Synpunkter på personalens bemötande vid Lillhaga gruppboende

368

Synpunkter på Lillhaga gruppboende

370

Meddelande om registrerade uppgifter som kan användas vid planering av kommande inspektioner kring
klagomål på handläggning av utredning enligt LVM, IVO dnr 7.3-20210/2018-3
373
Föranmälan av inspektioner vid Hemtjänstens hus, Ågården, Solliden och Ekgården september 2018, dnr
2018/035095
374
Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande och handlingar i klagomål om handläggningen av ett ärende
som rör en ensamkommande ungdom, IVO dnr 8.5-25005/2018-1
378
Meddelande om tillsyn och begäran om handlingar, IVO dnr 8.5-20225/2018-5

379

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2018 § 181 - Ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen kvartal 4 2017
380
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen (beslutande)s sammanträde den 26 mars 2018 KS § 40 Uppföljning av internkontroll januari-december 2017 för alla nämnder

381

Information om klagomål på att allergiframkallande dofter används av personal på Tallåsen, IVO dnr 7.315467/2018
383
Dom i Förvaltningsrätten 2018-08-21 målnr 3939-18 om överklagat beslut i socialnämnden 2018-08-03 om
bistånd enligt socialtjänstlagen
384
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