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TJÄNSTESKRIVELSE
Socialförvaltningen
Malin Spiik
0581-812 90
malin.spiik@lindesberg.se

2018-06-28 Dnr

Hemtjänst med förenklat beslutsfattande
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att
fortsätta utreda hemtjänst med förenklat
beslutsfattande
tillskapa riktlinjer och rutiner för förenklat
beslutsfattande
anpassa berörda verksamhetssystem inför förändringen
av handläggning
återrapportering till socialnämnd i november
Ärendebeskrivning
I propositionen 2017/18:106 ”Förenklat beslutsfattande om
hemtjänst för äldre” föreslås att det i Socialtjänstlagen (2001:453)
ska införas en ny bestämmelse med innebörden att socialnämnden
utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre
personer.
Syftet är att ge de kommuner som så önskar möjlighet at bevilja
insatser inom äldreomsorgen på ett enklare sätt och med större
utrymme för delaktighet och självbestämmande.
Den nya bestämmelsen möjliggör även för kommuner att tona ner
ett resurskrävande inledande utredningsarbete till förmån för att
utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet. Förslaget
förstärker även inslagen av förebyggande insatser genom att
generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigare skede, vilket
kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande
äldreomsorg.
Genom att socialtjänstlagen inte preciserar vad som menas med
äldre ligger det i kommunens befogenhet att i sina riktlinjer för
handläggning bestämma från vilken ålder som anses vara lämplig
vid handläggning av ansökningar med förenklad handläggning.
Det finns enligt regeringens mening inga skäl till att närmare
specificera de insatser som kan ingå utan det är upp till varje
kommun att i sina riktlinjer precisera de insatser som kan ingå.

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
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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I propositionen har man undersökt äldre personers delaktighet i
utredningar och beslut och bland annat kommit fram till att många
äldre har svårt att förstå hur själva biståndsbedömningen går till och
att de inte upplever att de har något inflytande över beslutet, utan
det är kommunens riktlinjer som bestämmer vilken hjälp som kan
ges. Många äldre upplever också ett obehag av att bli ifrågasatta och
inte själva få avgöra vilka hjälpinsatser som de behöver.
Utgångspunkten för svensk äldrepolitik är att äldre ska kunna åldras
i trygghet, bemötas med respekt och ha inflytande i samhället och
över sin vardag. En viktig förutsättning för att kunna känna sig trygg
är att ha kontroll över och förstå sin situation.
Skillnaden med förenklad handläggning blir att den första
kartläggningen görs i samband med den första uppföljningen av
beslutet, och inte vid en första utredning. Då har den äldre redan
erfarenhet av hemtjänstinsatserna och det finns då skäl att tro att
den äldres egna upplevelser kan tas tillvara på ett bättre sätt vilket
bedöms stärka den enskildes delaktighet och självbestämmande.

Kommunerna kommer själva att få precisera insatserna och
hemtjänsten blir på så sätt enklare och mindre byråkratisk, och de
enskilda får större möjlighet att själva påverka vilken hjälp de ska få.
Kommunernas personal ska på så sätt kunna lägga mer tid och kraft
på att hjälpa de äldre och utveckla hemtjänsten, mindre tid på
administration och utredningar.
Enligt förslaget är den nya bestämmelsen frivillig för kommunerna
att tillämpa och är förenad med villkor för att säkerställa att
enskilda personer inte får sina rättigheter försvagade.

När äldre personer kan fasas in i äldreomsorgen i ett tidigare skede
ökar också kunskaperna om vilka åtgärder som har störst potential
att stärka funktionsförmågan hos de äldre, vilket i sin tur bedöms
kunna minska kostnaderna för äldreomsorgen i ett längre
perspektiv.
Det finns erfarenheter ifrån bland annat Linköpings kommun att en
mer lättillgänglig äldreomsorg inte ökar kostnaderna.
Med fler antal förebyggande insatser ökar även möjligheterna att
kunna erbjuda insatser när behoven av stöd ökar och det blir
aktuellt med en individuell behovsprövning.
Ärendets beredning

Lagrådsremiss ”Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre”
samt följt utveckling och information som finns tillgänglig från
regeringen.
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Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Idag har vi i Lindesbergs kommun redan förenklat beslutsfattande
för trygghetslarm för personer över 80 år, vilket fungerar bra.

Genom den förenklade ansökan underlättar vi för våra äldre att få
den hjälp de behöver samt att vi kan nyttja våra handläggares
kompetens där den bäst behövs.

Rutinerna för hur det förenklade beslutsfattande måste tillskapas
och även nya rutiner för verksamhetssystem, planering med mera
måste revideras.
Konsekvenser

Våra äldre personer kommer att på ett enklare sätt och med större
utrymme för delaktighet och självbestämmande få tillgång till
hemtjänst.
Handläggarnas kompetens kan genom förenklad handläggning tas
tillvara, man får mer tid att lägga på de komplicerande ärenden som
finns och fatta rätt beslut.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

Meddelas för åtgärd:
Förvaltningschef
Utvecklingsstrateg

För kännedom:
Verksamhetschef Vård och omsorg
Verksamhetschef Funktionsstöd
Enhetschef Myndighetsenheten
Bilagor:
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Projekt omsorgsmåltider på
demensavdelning Ekliden, Ekgården
180129-180429
Angelica Johansson, nutritionsansvarig dietist
Eva Jonsson-Häll, enhetschef
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Syfte
Att utreda huruvida pilotprojekt med omsorgsmåltider kan ge de
enskilda vid demensavdelning Ekliden bättre möjligheter att inta
måltider i en ätfrämjande måltidsmiljö och med det stöd de
behöver, samt huruvida omsorgsmåltider kan bidra till ökat
energi- och/eller proteinintag och främja viktstabilitet.
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Metod
• Två omvårdnadspersonal har tillsammans med de enskilda på
avdelningen ätit omsorgsmåltid (motsvarande en halv
normalportion per person) till lunch och middag, alla dagar i
veckan under 13 veckors tid.
• Utvärdering av projektet har skett genom enskilda intervjuer
med omvårdnadspersonal, tre dagars kost- och vätskeregistrering samt vägning innan projektstart samt i slutet av
projekttiden. Omvårdnadspersonalen har även fört dagbok
under projekttiden med reflektioner kring måltiderna.

9

Antal inkluderade, kön och ålder
• Åtta enskilda, varav fem kvinnor och tre män
• Medelålder 91 år (84-97 år)
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Kvantitativa resultat
Kolumnerna för energi- och proteinintag avser den procentuella förändringen från
tiden innan projektstart i januari jämfört med slutet av projekttiden i april.
Viktkolumnen avser viktförändringen i kg. Kolumnen för aktivitetsnivå avser
ökad (+), sänkt (-) eller oförändrad (±) aktivitetsnivå.
(n=8)

Lunch
energi
(kcal)

Middag
energi
(kcal)

Totalt
energiintag
jämfört med
energibehov
(procent)

1
2
3
4
5
6
7
8

+22 %
+28 %
+28 %
-3 %
+5 %
+13 %
+8 %
-51 %

+143 %
±0 %
+30 %
-56 %
+37 %
+30 %
-26 %
-62 %

+15 %
+28 %
+33 %
-23 %
+20 %
+1 %
-17 %
-37 %

Vikt
(kg)

Aktivitetsnivå

Lunch
protein (g)

Middag
protein (g)

+0,4
+3,1
+2,3
-2,8
+0,4
+0,5
+3,6
+1,4

±
±
±
±

+5 %
+8 %
+13 %
-14 %
-21 %
-4 %
-12 %
-39 %

+125 %
-10 %
+32 %
-62 %
+40 %
+50 %
-22 %
-68 %

Totalt
proteinintag
jämfört med
proteinbehov
(procent)
+2 %
-11 %
+14 %
-23 %
+7 %
+5 %
-22 %
-29 %

Totalkostnad för pilotprojektet: 8190 kr (90 kr per dag á 13 veckor).
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Kvalitativa resultat, intervjuer
• Projektet upplevs som väldigt positivt i sin helhet
• Lugna och mer sociala måltider, de enskilda har suttit kvar längre
vid matbordet
• Omvårdnadspersonal har kunnat ge individanpassat måltidsstöd
som t ex att påminna om att mat finns kvar på tallriken, mata vid
behov, uppmuntra den som kommit av sig i ätandet m m
• Lättare för omvårdnadspersonal att uppmärksamma t ex
sväljsvårigheter hos den enskilde
• De enskilda har fått skicka karotter, sallad etc. när det varit möjligt
• Tankar om god måltidsmiljö och ätfrämjande faktorer har väckts hos
omvårdnadspersonalen
• Inga svårigheter har framkommit
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Kvalitativa resultat, citat från dagboken
”Alla satt med kring bordet och pratade från eftermiddagskaffet 15.00 tills de
ätit upp kvällsmaten vid 17.45”
”Personalen stöttar de som behöver mer hjälp, fungerar väldigt bra”
”Många samtal och skratt”
”Väckte minnen om uppstekt pannkaka som flera mindes från förr”
”Alla satt och åt i lugn och ro”
”Alla åt med god aptit, de som kan tar själva. De andra får påputtning med
det som behövs”
”Var en väldigt orolig kvällsmåltid. Bra att personal kunde sitta bredvid och
hjälpa de boende som behövde det”
”De som kan fick ta lingon och sallad själva, vi hjälpte till att servera resten”
”Måltiden var lugn och fin, vi satt kvar länge efter och pratade, alla nöjda!”
”Lugn och ro vid bordet, alla mätta och mycket belåtna”
”Vi satt kvar länge och det blev många goda skratt runt bordet”
”Lugnt och harmoniskt runt bordet”

13

Slutsats
Givet det positiva utfallet av pilotprojektet skulle
sannolikt enskilda på kommunens samtliga avdelningar,
men särskilt på demensavdelningar, gynnas av
omsorgsmåltider. Kostnaderna för omsorgsmåltider får då
vägas mot positiva effekter i form av individanpassat
måltidsstöd, bättre förutsättningar för lugna och
trivsamma gemensamma måltider samt ökade
möjligheter att tillvarata de enskildas funktionsförmåga i
aktiviteter som rör mat och dryck. För de enskilda där
omsorgsmåltider bidrar till ökat energi- och proteinintag
samt viktstabilitet kan även kostnader för t ex kosttillägg
undvikas.
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Stort tack till Eklidens
personal som förverkligat
projektet med stort
engagemang!
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Pilotprojekt omsorgsmåltider på Ekliden, Ekgården 180129-180429

BAKGRUND

Angelica Johansson, nutritionsansvarig dietist
Eva Jonsson-Häll, enhetschef Ekgården

Omsorgsmåltider (tidigare så kallade ”pedagogiska luncher”) upphörde inom vård och
omsorg 020701 efter beslut taget av socialnämnden (Dnr 28/2002 730), sannolikt av
kostnadsskäl. Enhetschef Eva Jonsson-Häll på Ekgården samt nutritionsansvarig dietist
Angelica Johansson tog under hösten 2017 initiativ till att återinföra omsorgsmåltider, i
första hand för demensavdelningen Ekliden på Ekgården. Enskilda som har demenssjukdom kan komma av sig i ätprocessen och behöver kontinuerligt under måltiden
erhålla stöd och uppmuntran, såväl verbalt som fysiskt. För att främja ätandet och god
måltidsmiljö för den enskilde krävs tålamod, inlevelseförmåga och lyhördhet av
omvårdnadspersonalen. Att omvårdnadspersonalen under en omsorgsmåltid får
möjlighet att sitta ned under hela måltiden bidrar till lugn och ro kring den enskilde, och
när personalen äter av sin smakportion kan den enskilde ”spegla” ätandet och klara av att
t ex föra maten till munnen på egen hand. Därmed kan omsorgsmåltider bidra till
socialnämndens inriktningsmål att medborgarna skall ges förutsättningar för ett
hälsosamt liv och tryggt åldrande.
SYFTE

Att utreda huruvida pilotprojekt med omsorgsmåltider kan ge de enskilda vid
demensavdelning Ekliden bättre möjligheter att inta måltider i en ätfrämjande
måltidsmiljö och med det stöd de behöver, samt huruvida omsorgsmåltider kan bidra till
ökat energi- och/eller proteinintag och främja viktstabilitet.
METOD

Pilotprojektet med omsorgsmåltider pågick under perioden 180129-180429.
Omsorgsmåltiderna innebar att två omvårdnadspersonal satt ned med de enskilda under
hela måltiden (lunch och middag) för att uppmuntra och stödja ätandet hos den enskilde,
samtidigt som de åt en smakportion av samma maträtt som den enskilde.
Omvårdnadspersonalen delade på en normalportion lunch respektive middag och ingen
specialkost erbjöds till personalen under projekttiden.
Utfall av pilotprojektet utvärderades genom intervjuer med omvårdnadspersonal samt
vägning och tre dagars kost- och vätskeregistreringar innan projektstart samt i slutet av
projekttiden. Omvårdnadspersonal har även fört dagbok med reflektioner kring
måltiderna under projekttiden.

Dietist och enhetschef informerade på arbetsplatsträff 180117 berörd omvårdnadspersonal om det kommande pilotprojektet. Instruktioner för hur omsorgsmåltiderna
skulle genomföras diskuterades i detalj och skriftliga anvisningar delades ut (se bilaga 1).
1
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Skriftlig instruktion inför kost- och vätskeregistreringen delades också ut (se bilaga 2).
Information som skulle fyllas i på de utdelade blanketterna var: den enskildes initialer,
kön, födelseår, aktuell vikt och längd samt aktivitetsnivå. Kost- och vätskeregistreringarna
utfördes av omvårdnadspersonalen. All mat och dryck som intogs under de totalt sex
dygnen (180124-180126 samt 180425-180427) antecknades. Blanketterna skickades
sedan till kommunens dietist för näringsberäkning och sammanställning av resultatet.
Näringsberäkningar har utförts i näringsberäkningsprogrammet Dietist Net Pro. Det
förutsattes att de serverade måltiderna (lunch och middag) innehöll energi och protein
motsvarande nedan beskrivna kvalitetskrav.
I näringsberäkningarna har dryck och andra tillbehör som t ex dessert och smörgås
inkluderats för respektive måltid.
Tabell 1. Kvalitetskrav för måltider inom särskilt boende, vård och omsorg, Lindesbergs kommun

Måltid

Tid

Morgonmål
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag
Mellanmål
Nattmål

Vid önskemål/behov
07.00-08-30
11.00-13.00
14.00-15.00
16.30-18.00
19.00-21.00
Vid önskemål/behov

Del av dagligt
energiintag

Energiinnehåll

20-25 %
ca. 30 %
10-15 %
ca. 20 %
10-15 %

400-500 kcal
600 kcal
200-300 kcal
450 kcal
200-300 kcal

För lunchmåltider anges att de ska innehålla minst 25 g protein per maträtt i snitt per
vecka och för middagar anges att de ska innehålla minst 20 g protein per vecka.
Lunchen består av huvudrätt som bör innehålla 500 kcal samt efterrätt som bör innehålla
100 kcal.

De enskildas energibehov uppskattades utifrån aktuell vikt, BMI1, ålder samt
aktivitetsnivå. För de enskilda med BMI > 25 uppskattades energibehovet utifrån BMI 25
+ 25 procent av den överskjutande vikten. För dem över 70 års ålder uppskattades
energibehovet med 10 procents avdrag för åldern. För dem med undervikt lades istället
10 procent till uppskattat energibehov.
Proteinbehovet har uppskattats utifrån aktuell kroppsvikt med beräknat behov 1,2 g
protein/kg/dag, vilket är det lägsta intervallet (1,2-1,5 g/kg/dag) för äldre med
undernäring eller risk för undernäring p g a akut eller kronisk sjukdom.

1

BMI = Body Mass Index, vikt i kg/längd i m2

2
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RESULTAT
Kvantitativa resultat
• Antal inkluderade, könsfördelning och medelålder
Åtta enskilda, varav fem kvinnor och tre män, inkluderades i pilotprojektet. Medelåldern
var 91 år (84-97 år).
• Antropometriska mått, medelvärden
Viktförändringar under projekttiden ses i tabell 2.

Tabell 2. Viktförändringar hos de enskilda under projekttiden 180129-180429

+0,4 kg; +3,1 kg; +2,3 kg; -2,8 kg; +0,4 kg; +0,5 kg; +3,6 kg; +1,4 kg

Sju av åtta enskilda gick upp i vikt under projekttiden.

De enskildas BMI i januari respektive april ses i tabell 3.

Tabell 3. Antal enskilda med BMI motsvarande under-, normal- och övervikt för äldre > 70 år

BMI < 22 = undervikt
Januari: 1 April: 1

BMI ≥ 22-29 = normalvikt
Januari: 6 April: 5

BMI > 29 = övervikt
Januari: 1 April: 2

• Aktivitetsnivå
I tabell 4 ses fördelningen utifrån angiven aktivitetsnivå, i januari respektive april.
Tabell 4. Aktivitetsnivå och uppskattat energibehov (kcal) per kg kroppsvikt och dag, kommunnivå.

Aktivitetsnivå
Sängliggande/stillasittande i rullstol
Mycket låg fysisk aktivitet
Måttlig fysisk aktivitet
Förhöjt energibehov*

Kcal/kg/dag
25
26
30
35

Antal enskilda
Januari: 1 April: 1
Januari: 1 April: 4
Januari: 5 April: 3
Januari: 1 April: 0

* på grund av t ex KOL, ofrivillig muskelaktivitet som vid Parkinsons sjukdom eller demenssjukdom med rastlöshet och
”vandrande” beteende.

Fyra enskilda hade lägre aktivitetsnivå i april jämfört med januari.

3
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•

Energi- och proteinintag till lunch och middag samt energi- och proteinintag i
förhållande till uppskattade behov
Tabell 5 skildrar förändringen i energi- och proteinintag till lunch och middag, samt hur
stor andel av uppskattat totalt energi- och proteinbehov de enskildas intag uppfyllde i
april jämfört med januari. I tabell 5 visas även förändringar i vikt och aktivitetsnivå.
Tabell 5. Kolumnerna för energi- och proteinintag avser den procentuella förändringen från tiden innan
projektstart i januari jämfört med slutet av projekttiden i april. Viktkolumnen avser viktförändringen i kg.
Kolumnen för aktivitetsnivå avser ökad (+), sänkt (-) eller oförändrad (±) aktivitetsnivå.

Lunch Middag
Totalt
(n=8) energi energi energiintag
(kcal)
(kcal) jämfört med
energibehov
(procent)
1
+22 % +143 %
+15 %
2
+28 % ±0 %
+28 %
3
+28 % +30 %
+33 %
4
-3 %
-56 %
-23 %
5
+5 % +37 %
+20 %
6
+13 % +30 %
+1 %
7
+8 %
-26 %
-17 %
8
-51 % -62 %
-37 %

Lunch
Vikt Aktivitets- protein
(kg)
nivå
(g)

Middag
protein
(g)

+0,4
+3,1
+2,3
-2,8
+0,4
+0,5
+3,6
+1,4

+125 %
-10 %
+32 %
-62 %
+40 %
+50 %
-22 %
-68 %

±
±
±
±

+5 %
+8 %
+13 %
-14 %
-21 %
-4 %
-12 %
-39 %

Totalt
proteinintag
jämfört med
proteinbehov
(procent)
+2 %
-11 %
+14 %
-23 %
+7 %
+5 %
-22 %
-29 %

Sex av åtta enskilda ökade sitt genomsnittliga energiintag till lunch, med 5-28 procents
ökning. Två av åtta enskilda minskade sitt energiintag till lunch, med 3-51 procents
minskning. Tre av åtta enskilda ökade sitt proteinintag till lunch, med 5-13 procents
ökning. Fem av åtta minskade sitt proteinintag till lunch, med 4-39 procents minskning.

Hälften av de enskilda ökade sitt genomsnittliga energiintag till middag, med 30-143
procents ökning. En enskild hade så gott som oförändrat energiintag, medan tre enskilda
minskade sitt energiintag till middag med 26-62 procent. Fyra enskilda ökade sitt
proteinintag till middag, med 32-125 procents ökning. Fyra enskilda minskade sitt
proteinintag till middag med 10-68 procent.

Utifrån resultatet av kost- och vätskeregistreringarna har fem av åtta enskilda täckt större
del av sitt energibehov i april jämfört med januari. Det totala energiintaget i förhållande
till uppskattat energibehov har ökat med 20 till 33 procent hos dessa enskilda. Hos de tre
som minskat sitt totala energiintag i förhållande till uppskattat behov ses en minskning
om 17 till 37 procent.
Hälften av de enskilda har täckt större del av uppskattat proteinbehov i april jämfört med
januari. Deras totala proteinintag i förhållande till uppskattat proteinbehov har ökat med
2-14 %. Hälften av de enskilda har täckt mindre del av uppskattat proteinbehov i april
jämfört med januari, med en minskning om 11 till 29 procent.
Fyra av sju enskilda har samtidigt som det genomsnittliga energiintaget ökat även
minskat sin aktivitetsnivå.
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• Kostnader för omsorgsmåltider
Merkostnaderna för omsorgsmåltiderna (en lunch- och en middagsmåltid per dag) har
varit 90 kr per dag, vilket ger en totalkostnad om 8190 kr för hela projekttiden om 13
veckor. Kostnaderna har finansierats med Ekgårdens befintliga budget.
Kvalitativa resultat

• Dagboksanteckningar
Omvårdnadspersonalen har kontinuerligt under projekttiden fört dagbok kring
omsorgsmåltiderna. I dagboken återkommer ofta kommentarer om lugna måltider,
trevliga och fina stunder. Det finns även flera anteckningar om att de enskilda har kunnat
skicka karotter till varandra och att de har suttit kvar länge vid bordet.
Några anteckningar finns även om lite oroliga måltider. Citat ur dagboken ses nedan:
”Alla satt med kring bordet och pratade från eftermiddagskaffet 15.00 tills de
ätit upp kvällsmaten vid 17.45”
”Personalen stöttar de som behöver mer hjälp, fungerar väldigt bra”
”Många samtal och skratt”
”Väckte minnen om uppstekt pannkaka som flera mindes från förr”
”Alla satt och åt i lugn och ro”
”Alla åt med god aptit, de som kan tar själva. De andra får påputtning med
det som behövs”
”Var en väldigt orolig kvällsmåltid. Bra att personal kunde sitta bredvid och
hjälpa de boende som behövde det”
”De som kan fick ta lingon och sallad själva, vi hjälpte till att servera
resten”
”Måltiden var lugn och fin, vi satt kvar länge efter och pratade, alla nöjda!”
”Lugn och ro vid bordet, alla mätta och mycket belåtna”
”Vi satt kvar länge och det blev många goda skratt runt bordet”
”Lugnt och harmoniskt runt bordet”
• Intervjuer med omvårdnadspersonal
Intervjuerna genomfördes inför projektstart 180122 och 180124 samt efter
pilotprojektets avslut 180507 och 180514. Enhetschef och dietist träffade all ordinarie
omvårdnadspersonal för enskilda intervjuer á 30 minuter.
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o Intervjuer januari
Omvårdnadspersonalen hade redan börjat sitta ned med de enskilda vid måltiderna då
det annars blev rörigt och oroligt runt bordet. De hade redan då märkt att det blev
lugnare måltider och att de enskilda satt kvar längre vid bordet efter denna förändring.
Tidigare kunde en måltid vara över på tjugo minuter. Maten serverades från en
serveringsvagn. Några av omvårdnadspersonalen hade behov av specialkost men det var
inget som någon såg som en stor svårighet inför projektstart.

o Intervjuer april
All omvårdnadspersonal har beskrivit projektet som helhet som positivt, med lugnare och
mer sociala måltider som följd. De enskilda har suttit kvar längre vid bordet, uppemot en
timme. Måltiderna beskrivs som lugna och det sociala samspelet har varit lättare att
stimulera då de diskuterat t ex kring dagens maträtt. Omvårdnadspersonal har suttit
bredvid de enskilda som har behövt mest måltidsstöd. Måltidsstödet har t ex handlat om
att påminna om att det finns mat kvar på tallriken, mata vid behov, uppmuntra de
enskilda att äta mer om de kommit av sig i ätandet och att lägga upp mat på skeden så att
den enskilde kommit igång med ätandet. Att som omvårdnadspersonal uppmärksamma
och upptäcka t ex sväljsvårigheter har varit lättare vid omsorgsmåltider.
De enskilda har fått skicka t ex sallad till varandra och förse sig med mat från karotter när
det varit möjligt. Samtlig omvårdnadspersonal upplevde att det blev lugnare även för dem
att sitta med och äta omsorgsmåltid. Flera uttryckte att omsorgsmåltid borde finnas på
alla avdelningar. Vikten av en god måltidsmiljö och ätfrämjande faktorer har blivit
tydligare under projektet, t ex genom att de tänkt på att inte ha radio eller TV på under
måltiden och att undvika störande moment som att någon kommer in på avdelningen
under måltiden. Inga stora svårigheter har uppstått för omvårdnadspersonalen som haft
behov av specialkost, de har löst eventuella problem genom god kommunikation i
personalgruppen.
DISKUSSION

Tre dagars kost- och vätskeregistrering behöver inte avspegla det faktiska intaget över en
längre tid. I tabell 5 ses dock att viktuppgång eller -nedgång för sex av de åtta enskilda
stämmer överens med det genomsnittliga uppskattade energiintaget. Då sju av åtta gick
upp i vikt under projekttiden tyder det på att de varit i positiv energibalans (vilket
innebär att energiintaget varit större än energibehovet). Att hälften av de enskilda
minskade sin aktivitetsnivå samtidigt som deras totala energiintag ökade bidrog till
viktuppgång, eftersom viktuppgång kan vara ett resultat av såväl ökat energiintag som av
minskad energiförbrukning. Omsorgsmåltider bedöms utifrån aktuellt resultat kunna
främja viktstabilitet och till och med viktuppgång. Omsorgsmåltiderna bidrog till ökat
energi- och proteinintag för flera enskilda, dock ses individuella skillnader i resultaten
från kost- och vätskeregistreringarna.
Måltidsmiljön för de enskilda bedöms ha blivit mer ätfrämjande under projekttiden och
de enskilda som behövt stöd i samband med måltider har kunnat få det av närvarande
omvårdnadspersonal som gett individanpassat stöd. Projektet har därmed medfört mer
patientsäkra måltider och även ökat omvårdnadspersonalens medvetenhet om vilka
faktorer som kan störa en god måltidsmiljö. Att bevara de enskildas funktionsförmåga
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genom att de som kunnat har fått servera sig själva och sedan skicka vidare till
bordsgrannarna är även det ett positivt resultat.

SLUTSATS
Givet det positiva utfallet av pilotprojektet skulle sannolikt enskilda på kommunens
samtliga avdelningar, men särskilt på demensavdelningar, gynnas av omsorgsmåltider.
Kostnaderna för omsorgsmåltider får då vägas mot positiva effekter i form av
individanpassat måltidsstöd, bättre förutsättningar för lugna och trivsamma
gemensamma måltider samt ökade möjligheter att tillvarata de enskildas funktionsförmåga i aktiviteter som rör mat och dryck. För de enskilda där omsorgsmåltider bidrar
till ökat energi- och proteinintag samt viktstabilitet kan även kostnader för t ex kosttillägg undvikas.
BILAGOR

Bilaga 1: Skriftliga instruktioner till omvårdnadspersonal
Bilaga 2: Instruktion till kost- och vätskeregistrering 180124-180426
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BILAGA 1: OMSORGSMÅLTIDER SOM PILOTPROJEKT PÅ EKLIDEN, EKGÅRDEN 180129180429
För att främja ätandet och en lugn och trygg måltidsmiljö för den enskilde krävs tålamod,
inlevelseförmåga och lyhördhet av dig. Var under projekttiden extra vaksam på enskildas
och närståendes positiva/negativa reaktioner på omsorgsmåltiderna. Vidareförmedla så
snart som möjligt till enhetschef och/eller dietist, då dessa utgör viktiga uppgifter för
sammanställning efter projektavslut.
-

-

-

-

-

Omsorgsmåltider genomförs till lunch och middag alla veckodagar. Omsorgsmåltid
innefattar endast lunch och middag, ej frukost eller övriga måltider.
Omsorgsmåltid äts tillsammans med de enskilda, vid matbordet där de enskilda
sitter.
Två personer deltar i omsorgsmåltiderna. Då tre är i tjänst samtidigt tar den tredje
rast eller utför någon annan arbetsuppgift under omsorgsmåltiden.
Kom ihåg att beställa en extra portion till varje lunch och middag.
Omsorgsmåltiden skickas tillsammans med de enskildas mat. Beställningen sker i
Mashie (senare i vår Matilda) på samma sätt som tidigare och portionen märks
med ”omsorgsmåltid” om möjligt.

Omsorgsmåltiden består av en smakportion och är till storleken hälften så stor
som en normalstor lunch- eller middagsportion. Detta innebär att den beställda
extra portionen delas på två omvårdnadspersonal. Medhavd matlåda är ej godkänt
som omsorgsmåltid och ska ej ätas tillsammans med de enskilda.
Omsorgsmåltiden består av samma maträtt som standardmenyn och utgörs av
”normalkost”. Eventuell specialkost går alltså inte att få som omsorgsmåltid.

Om du inte kan äta all sorts mat äter du av den mat som fungerar. För att måltiden
ska likna de enskildas är det dock oerhört viktigt att lägga upp av allt på tallriken
men diskret utelämna något om det behövs och är möjligt.
Omsorgsmåltid läggs upp på likadana och lika stora tallrikar som de enskilda har.
Måltiderna ska alltid presenteras muntligt för de enskilda, tydligt och tilltalande.
Då någon enskild behöver hjälp med matning är det den/de som deltar i
omsorgsmåltiden som matar.

Omsorgsmåltid ingår i arbetstiden och skall därför inte ersätta er lunchrast.
Inget personalbyte får ske under omsorgsmåltiden.

Under måltiden är det viktigt att bidra till stimulerande samtal och att skapa en
trevlig stämning, där alla bjuds in till samtal och får känna sig delaktiga i
diskussionen om möjligt.

Enhetschef Eva Jonsson-Häll och nutritionsansvarig dietist Angelica Johansson
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BILAGA 2: Kost- och vätskeregistrering på avdelning Ekliden 180124-180126
Kost- och vätskeregistreringen inleds kl. 00.00 natten till onsdagen 24 januari och
fortsätter sedan till fredagen 26 januari kl. 23.59. Kost- och vätskeregistreringen ska
utföras för samtliga enskilda på avdelningen. Överst på blanketten anges den enskildes
initialer, kön, födelseår, aktuell vikt* och längd* samt enhet och avdelning. Aktivitetsnivå
är mycket viktigt att fylla i för att jag ska kunna uppskatta energibehovet. Alternativet
”Förhöjt energibehov” gäller dem som har t ex KOL, ofrivillig muskelaktivitet som vid
Parkinsons sjukdom eller demenssjukdom med rastlöshet och ”vandrande” beteende.

*alla enskilda ska vägas någon gång under de tre dagarna. Om möjligt är vägning direkt på
morgonen efter toalettbesök mest rättvisande. Längd behöver anges för att jag ska kunna
räkna ut aktuellt BMI. Vad gäller längd är det i första hand ”ursprunglig” längd som
efterfrågas. Anhöriga kanske kan uppge tidigare längd eller så kan det stå i den enskildes
pass.

All mat och dryck som den enskilde intar under dygnet ska antecknas på bifogad blankett.
Bekanta er med blanketten i god tid innan registreringen. All mat och dryck ska antecknas
noggrant, inkl. intag av vatten. OBS! Om registreringen blir ofullständig kommer
undersökningen att bli missvisande. Det är därför viktigt att all dag- och nattpersonal
medverkar, liksom närstående/anhöriga. Tänk på att skriva så tydligt som möjligt. Jag
kommer sedan att näringsberäkna alla registreringar, så ni behöver inte räkna ut
kaloriinnehåll i måltiderna.
Vid osäkerhet kring vilken rubrik ett livsmedel ska antecknas under är det bättre att
skriva ned livsmedlet någonstans på blanketten än att låta bli att anteckna. Det går bra att
skriva på baksidan av blanketten om allt inte får plats på framsidan. Klockslag ska anges
för samtliga måltider och intag av dryck, så att jag lättare kan förstå vilken måltid t ex
drycken tillhör. OBS! Undvik dubbeldokumentation. Drycker anges under ”Vätska” och
genom att klockslag antecknas ser jag vilken eventuell måltid drycken tillhör. Om drycken
även antecknas under respektive måltid kommer det att ge falskt för höga värden för
både energi och vätska.

Skriv ett livsmedel per rad och beskriv livsmedlen så noggrant som möjligt. När det gäller
t ex mjölk, fil, yoghurt eller ost antecknas vilken fetthalt det gäller, t ex ”mjölk 1,5 %”. Om
den enskilde har ätit smörgås, specificera typ av bröd t ex limpa/knäckebröd/ hönökaka
etc. samt smörgåsfett och pålägg. Glöm inte tillbehör som t ex mjölk eller socker i kaffe/te
och småätande mellan måltiderna som godis, frukt eller kakor.
Uppskatta livsmedelsmängder så noggrant det går utifrån hushållsmått som gram (om det
står på förpackningen), matskedar (msk), deciliter (dl) eller stycken (st).
Ange med ett kryss i aktuell ruta hur stor portion som serverats, respektive ätits upp. Om
den enskilde själv lägger upp maten behöver portionsstorleken uppskattas, liksom om
någon äter mer än en hel portion. Kom ihåg att anteckna eventuell dryck till maten under
rubriken ”Vätska”.
Då registreringen är slutförd samlas alla kost- och vätskeregistreringar från avdelningen
ihop och skickas i förslutna internpostkuvert till mig, internpostnummer 37.
Nutritionsansvarig dietist Angelica Johansson (0581-814 65)
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Förvaltningen föreslår nämnden besluta
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• Arbeta vidare med framtida behov
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den 14 juni.
Vi ser att de två ärendena kan slås samman till ett då de har
gemensamma beröringspunkter.
Ärendets beredning
En enhetschef inom vård och omsorg fick i uppdrag att ta fram en
boendeplan.
Till grund ligger även de fokusgruppsintervjuer som genomfördes
hösten 2016.

Madde Gustavsson
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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.
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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
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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
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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
-
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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
40

68

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

Socialnämnd

Riktlinje parboende
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att anta den reviderade riktlinjen för parboende.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog 2014-05-22 Riktlinjen för parboende. Den har
nu setts över och förtydliganden har gjorts avseende var någonstans
parboende är möjligt i kommunen.
Då det finns få rum som är lämpade för att bo mer än en person bör
det förtydligas i riktlinjen.
Riktlinjen har även kompletterats med information om
framtidsfullmakt.
Ärendets beredning

Handläggarna på myndighetsenheten samt verksamhetschefer har
tillsammans med utvecklingsstrateg sett över riktlinjen och kommit
fram till att endast små justeringar behövdes.
Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

Meddelas för åtgärd:
Verksamhetschef FS samt VoO
Enhetschef myndighetsenheten
Utvecklingsstrateg
För kännedom:

Bilagor:
Hyresavtal parboendebostad.
Bilaga till hyreskontrakt avseende parboende.

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
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

87

Riktlinje för parboende inom
Vård och Omsorg
Socialnämnd

Strategi
Plan/program
›› Riktlinje
Regler och instruktioner
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1. Inledning
Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453),
förkortad SoL, som innebär att äldre makar och sambor som varaktigt har levt
tillsammans under vissa förutsättningar har rätt att fortsätta att bo tillsammans även
när endast den enes behov kräver boende i en särskild boendeform för service och
omvårdnad för äldre människor.

Bakgrunden till lagändringen är att många äldre par har levt ett helt liv tillsammans,
delat allt och har tänkt göra det till livets slut. För att tillgodose parets livskvalitet och
trygghet under den återstående tid som paret har tillsammans ska det ingå i begreppet
skälig levnadsnivå att för äldre makar och sambor, som varaktigt bott ihop, att få
sammanbo på ett särskilt boende.
Dessa riktlinjer anger hur Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun tillämpar
lagstiftningen och hanterar frågor som kan uppkomma kring detta.

1.1 Riktlinjernas syfte

Riktlinjerna för parboende syftar till att klargöra hur handläggning av ärenden gällande
parboende ska gå till och vad som gäller när beslut om parboende ska verkställas,
gällande insatser och avgifter.

Varje beslut och insats ska baseras på den enskilde individens behov. Riktlinjerna är
därför vägledande och gäller aldrig utan undantag. Riktlinjerna innebär inte någon
inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan utan utgår
från grundläggande principer i socialtjänstlagen.

1.2 Begrepp

Parboende
Medboende
Provboende

Den biståndsberättigade

Benämning när makar, sambor eller registrerade partner
sammanbor i särskilt boende enligt 4 kap. 1c § SoL eller 2
kap. 2§ socialtjänstförordningen (SoF)
Den som flyttar med en biståndsberättigad till ett särskilt
boende utan att själv ha behov och beslut om sådan insats.
Beslut om medboende ställs till den biståndsberättigade.
Avser ett tidsbegränsat beslut enligt SoL om rätt för den
bistånds-berättigande att ha en medboende i särskilt boende.
Den som efter biståndsbedömning har beviljats bistånd, i
denna riktlinje i form av särskilt boende.

1.3 Kriterier för parboende

En förutsättning för att bevilja parboende är att paret innan ansökan varaktigt bott
tillsammans eller, om den ena parten redan bor i ett särskilt boende, att paret innan de
skildes åt varaktigt bodde tillsammans. Det ska således inte vara fråga om en
sammanlevnad av kortare karaktär. Här anger lagen ingen bestämd tidsrymd, utan detta
får avgöras efter en helhetsbedömning i det enskilda fallet. (se avsnitt 3.2)
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2. Lagstiftning
I socialtjänstlagstiftningen finns det två bestämmelser som reglerar rätten till
parboende i särskilda boendeformer för äldre; 4 kap. 1 c § socialtjänstlagen (2001:452)
och i 2 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937). Bestämmelsen i SoF ger rätt till
parboende då båda parter behöver ett särskilt boende. Bestämmelsen i SoL ger rätt till
parboende då endast den ena av makarna eller samborna är i behov av ett särskilt
boende. Bestämmelserna behandlar olika situationer, och det är därför nödvändigt att
hålla isär tillämpningen av dem.

2.1 Socialtjänstlagen

”För den som beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § ska det ingå en skälig
levnadsnivå att kunna sammanbo med maka eller sambo. Detta gäller under
förutsättning att paret varaktigt har sammanbott, eller om den ena parten
redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har
sammanbott.
Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i
särskild boendeform.” (4 kap. 1b § SoL)

Bestämmelsen gäller oavsett om den andra maken eller sambon behöver en sådan
insats. Rätten till medboende inträder när den ena maken eller sambon behöver ett
särskilt boende.

Bestämmelsen omfattar inte personer med funktionsnedsättning som bor i en bostad
med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller en bostad med särskild service
enligt 5 kap. 7 § SoL.

2.2 Socialtjänstförordningen

”För de fall makar, sambor eller registrerade partner beviljas boende i en
sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen
(2001:453) skall med skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i
samma boende, om de begär det.” (2 kap. 2 § SoF)

Om båda makarna har var sitt beslut om särskilt boende, har de enligt SoF rätt till plats
på samma äldreboende om de begär det.

3. Handläggning av ansökan om parboende

Parboende är en biståndsbedömd insats. Nedan klargörs några regler som gäller för
handläggning av ärenden gällande parboende. Ärenden gällande parboende lyder även
under de regler som anges i Riktlinjer för biståndsbedömning SoL.
92

3.1 Ansökan om parboende
Det är den som har behov av bistånd i form av särskilt boende som ska ansöka om att
den vill ha en medboende. Ansökan om parboende kan endast göras av den enskilde
själv eller med hjälp av god man. Förvaltare kan ansöka om insatser för den enskildes
räkning. Anhöriga har inte någon rätt att ansöka om parboende för den enskildes
räkning. Om vuxna barn, andra anhöriga eller närstående eller hälso- och sjukvården
anmäler behov av särskilt boende och önskan om parboende, får frågan hanteras inom
ramen för en förhandsbedömning.

3.1.1 Tidpunkt för ansökan

Ansökan om parboende kan ske i samband med ansökan om särskilt boende. Ansökan
kan även göras efter flytten eller efter en längre tid i ett särskilt boende. Det är alltid den
enskilde som avgör när ansökan ska göras.

3.1.2 Ansökan från make eller sambo

Eftersom det inte finns någon begränsning för vilka biståndsinsatser som man kan
ansöka om enligt 4 kap. 1 § SoL, kan även den make som inte behöver särskilt boende
ansökan om att få bo tillsammans med den make som behöver insatsen. När det framgår
att ansökan gäller att bli medboende är det lämpligt att handläggaren informerar om att
det är den biståndsberättigade som ska ansöka om att få ha en medboende.
Om maken som inte har något behov av särskilt boende väljer att inte dra tillbaka
ansökan och den biståndsberättigade inte gör en ansökan om medboende, måste
nämnden pröva ansökan om att få sammanbo enligt 4 kap. 1 § SoL. Detta då det inte
finns några bestämmelser i lag som reglerar vilka insatser man kan ansöka om som
bistånd.

Om manken eller sambon själv behöver boende i särskilt boende ska respektive makes
ansökan om särskilt boende utredas var för sig och leda till varsitt beslut om särskilt
boende enligt 4 kap. 1 § SoL. Om båda makarna har varsitt beslut om boende, har de
enligt 2 kap. 2 § SoF rätt till plats på samma äldreboende.

Den som ansöker om och utifrån behov beviljas särskilt boende är också den som kan
beviljas parboende. Det innebär också att den som är medboende inte per automatik har
rätt till serviceinsatser som utförs. Den medboende får ansöka om hemtjänstinsatser,
dagverksamhet och annat på samma sätt som om hen hade bott var i sitt ordinära
boende.
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3.1.3 Personer med nedsatt beslutsförmåga
Ansökan om insatser enligt SoL kan endast göras av den enskilde själv eller med hjälp av
god man eller av förvaltare. Anhöriga eller närstående har inte några rättsliga
befogenheter att agera som ställföreträdare för enskild. Detta betyder att en make till en
enskild som har behov av särskilt boende inte har någon befogenhet att ansöka om
insatsen medboende för dennes räkning. Då en make eller sambo är god man eller
förvaltare för den biståndsberättigade behöver särskilt uppmärksammas om det finns
intressekonflikter mellan den legala ställföreträdaren och den biståndsberättigande när
det gäller viljan att fortsätta bo tillsammans.
Enligt LAG (2017:310) om framtidsfullmakter kan du utse en person som tar hand om
dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av
att du blir sjuk, får en psykisk störning eller liknande. En framtidsfullmakt börjar gälla
när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden. Fullmakten kan gälla både för
personliga och ekonomiska angelägenheter. Tanken med en framtidsfullmakt är att den
ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda
personer större integritet och självbestämmande i både ekonomiska och personliga
angelägenheter. Det finns åtskilliga formella krav på en framtidsfullmakt till exempel
måste du vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver
fullmakten. Sedan ska det också tydligt framgå vad fullmakten är avsedd för och vem
eller vilka som är fullmaktshavare.

3.2 Utredning av ansökan/ärende om parboende

Utredningar om parboende följer samma regler för utredning och dokumentation som
gäller för övrig biståndshandläggning, se Riktlinjer för biståndsbedömning, SoL.
Utredningen om parboende ska utöver detta omfatta två moment som är av betydelse
för bedömningen av den biståndsberättigades rätt att ha en medboende. Det är om paret
varaktigt har sammanbott och om båda vill fortsätta att bo tillsamman i det särskilda
boendet.

3.2.1 Varaktigt sammanbott

En förutsättning för att paret ska ha rätt att sammanbo i ett särskilt boende är att paret
varaktigt sammanbott eller, om den ena i paret redan bor o ett sådant boende, att paret
dessförinnan varaktigt har sammanbott. Det kan således inte vara fråga om en
2.varaktigt sammanboende, detta avgörs utifrån en helhetsbedömning i varje enskilt fall.
Faktorer att beakta är till exempel förekomsten av en gemensam permanent bostad och
ett gemensamt hushåll. Vidare kan även sådant som gemensam folkbokföringsadress
påverka bedömningen.
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3.2.2 Båda makarnas vilja
En annan förutsättning för att paret ska ha rätt att sammanbo i det särskilda boendet är
att båda makarna vill fortsätta bo i ett sådant boende. Om endast en i paret vill det, finns
det inga förutsättningar för att en ansökan om medboende ska bifallas. Rätten att
sammanbo i ett särskilt boende ska således ses som en möjlighet att fortsätta att leva
tillsammans. Båda makarna måste kunna säga nej till fortsatt sammanboende. Det är
därför viktigt att biståndshandläggaren noga klargör om båda makarna eller samborna
vill fortsätta att leva tillsammans.

Ett sätt att ta reda på såväl den biståndsberättigades som den medboendes vilja till
fortsatt sammanboende kan vara att prata med båda makarna tillsammans och med dem
var för sig. Att samtala med makarna var för sig kan vara ett sätt att ta reda på om någon
av dem känner sig pressad av den andra till att fortsätta att sammanbo. Enskilda samtal
kan ibland ge förutsättningar ör var och en att uttrycka sin vilja oberoende av den
andras.

3.3 Beslut om parboende

Ett beslut om medboende är i grunden ett biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Det
prövas med utgångspunkt från vad som ska ingå i en skälig levnadsnivå utöver
hemtjänstinsatserna och insatsen bostad i särskilt boende. Bestämmelsen i 4 kap. 1 c §
är inte biståndsgrundande, utan endast en precisering av när det anses ingå i den
biståndsberättigades skäliga levnadsnivå att få leva tillsammans med sin make eller
sambo i det särskilda boende som han eller hon beviljas eller har beviljats sedan
tidigare. Av detta följer att de båda lagrummen – 4 kap. 1 och 1 c §§ SoL – ska anges i ett
bifallsbeslut eller avslagsbeslut om medboende. Att ett beslut fattas med stöd av 4 kap. 1
§ SoL är också en förutsättning för att den enskilde ska kunna överklaga ett
avslagsbeslut med förvaltningsbesvär.
Om nämnden finner att den enskilde har rätt till särskilt boende, men inte uppfyller
kriterierna i 4 kap. 1 c § för medboende, ska detta framgå särskilt av beslutet.
Biståndshandläggaren fattar i detta fall ett separat bifallsbeslut för särskilt boende och
ett separat avslagsbeslut för ansökan om medboende. Om den biståndberättigade
beviljas såväl särskilt boende som rätten att ha medboende, ska det framgå av beslutet
att båda dessa insatser beviljas.

3.3.1 Provboende

Att bo tillsammans i ett särskilt boende kan vara en stor omställning för såväl den
biståndsberättigade som den medboende. Paret kan därför behöva provbo för att sedan
avgöra om de vill fortsätta att bo tillsammans. Provboende är ett tidsbegränsat beslut
om parboende. Beslut om provboende fattas vanligtvis med en månads tidsbegränsning.

Om den biståndsberättigade ansöker om medboende för en tidsbegränsad period
(provboende) kan nämnden fatta ett beslut som motsvarar ansökan. Om paret provbor,
kan det vara en fördel att den medboende behåller sin ordinarie bostad så länge som det
är möjligt. Detta behöver biståndshandläggaren informera den medboende om.
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3.3.2 Återkallande av beslut om parboende
Ett gynnande beslut kan återkallas eller ändras på den enskildes begäran. Det innebär
att beslutet om medboende kan återkallas om begäran om återkallelse kommer från den
biståndsberättigande själv, det vill säga den som har beviljats medboende.

Den medboende kan inte begära återkallelse av beslutet om medboende, eftersom det är
den biståndsberättigade som har fått medboende beviljat. Om den medboende meddelar
att han eller hon inte längre vill vara medboende, torde det få anses att
förutsättningarna för biståndsbeslutet väsentligt har förändrats och att en återkallelse
kan motiveras av detta skäl.
Om den biståndsberättigade flyttar tillbaka till sin egen bostad eller avlider, upphör
förutsättningarna för medboende och därmed torde beslutet kunna återkallas. Den
medboendes rätt att bo kvar i bostaden i det särskilda boendet får då hanteras enligt det
hyresrättsliga regelverket.

4. Verkställighet av parboende

4.1. Lägenheter för parboende
Lägenhetsbeståndet inom Vård och Omsorg erbjuder endast ett fåtal lägenheter som är
lämpliga som parboende utifrån arbetsmiljöskäl.
Dessa lägenheter finns på Källgården och Tallåsen i centrala Lindesberg.

Med hänsyn tagen till att även antalet lägenheter i beståndet i stort är begränsat och att
det råder kösituation för att kunna tillgodose behovet av särskilt boende är det inte
heller möjligt att erbjuda parboende i två separata men inom samma byggnad belägna
lägenheter.
Den som önskar parboende måste därför via kommunens kösystem avvakta att lämplig
lägenhet blir tillgänglig.
Den begränsning som lägenhetsbeståndet idag utgör i kombination med det konkreta
och brådskande behov av särskilt boende utgör gör även att provboende kommer att
behöva ske i lägenheter som inte alltid uppfyller krav ur arbetsmiljösynpunkt.

4.3 Kontrakt – särskilt hyresavtal för parboendebostad

Om den biståndsberättigade och medboende efter en tid av provboende vill fortsätta att
parbo och den biståndsberättigade efter kötid har kunnat erbjudas en av de bostäder
som kan anses vara lämpade för längre parboende, tecknas ett särskilt hyresavtal,
Hyresavtal parboendebostad. Avtalet tecknas med medföljande bilaga, Bilaga till
hyreskontrakt avseende parboendebostad, för att tydliggöra de olika aspekter som gäller
dels för den biståndsberättigande som kommer att ses som hyresgäst och för den som
kommer att ses som medboende (maka/make/sambo). Se vidare under avsnitt 6, När
villkoren för parboende inte lägre uppfylls.
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4.4 Den medboende
Medboende är den make som flyttar med till ett särskilt boende utan att själv ha behov
av denna insats. Den medboende har därför inget beslut om bistånd i form av boende i
en särskild boendeform. Det är den biståndsberättigade som får beslutet om såväl
insatsen särskilt boende som insatsen medboende. En medboende kan däremot ha
behov av andra former av bistånd som till exempel hemtjänst eller dagverksamhet.
Om det gäller parboende enligt 2 kap. 2 § SoF finns inte medboende, då båda makarna
har beslut om insatsen boende i särskilt boende.

4.4.1 Medboende utan behov av bistånd

Om den medboende inte har ansökt om eller beviljats några insatser för egen räkning
har han eller hon inte rätt till några hemtjänstinsatser i det särskilda boendet. Den
medboende får då klara sig själv på samma sätt som om hen skulle ha bott i sin ordinarie
bostad. Undantag är tvätt, städning och matsituation, se stycke 4.4.2, 4.5.5 och 4.5.4.
Det är viktigt att i förväg ha upplyst den medboende om att hen inte automatiskt
omfattas av någon form av omsorg på det särskilda boendet (förutom den
kostnadsbelagda servicen i form av städ och tvätt). Om behov av hemtjänst uppstår
måste den medboende vända sig till biståndshandläggare för biståndsbedömning. Har
den medboende ansökt om och beviljats hemtjänst i form av städ och tvätt utgår ingen
servicekostnad. Istället ska då avgift utifrån gällande regler om avgifter enligt 8 kap. SoL
tas ut.

4.4.2 Serviceinsatser

Vid parboende kan den medboende mycket väl tänkas vara utan egna
biståndsbeviljade insatser utifrån full förmåga att själv utföra alla till ett hushåll knutna
vardagssysslor såsom tvätt och städning. Med hänsyn tagen till de nödvändiga
och stränga förfaranden kring hygien som gäller vid tvätt hantering och städning på
ett särskilt boende är det dock inte lämpligt att den medboende utför tvätt och städ
själv. En kostnad tas ut för denna service, se stycke 4.5.5.

4.4.3 Omvårdnadsinsatser

En medboende som flyttar till ett särskilt boende kan sedan tidigare ha beviljats
hemtjänstinsatser i ordinärt boende utan att ha behov av och rätt till insatsen särskilt
boende. Utifrån de ändrade omständigheter flytten till särskilt boende innebär ska
handläggaren göra en omprövning av biståndsbeslutet på hemtjänstinsatser så att detta
anpassas till behovet.

För den biståndsberättigade, som beviljats plats på särskilt boende, ingår
omvårdnadsinsatser i beslutet om särskilt boende som biståndshandläggaren fattat. Om
även den medboende har behov av insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård eller
rehabilitering, är det personalen (vårdpersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut) på det
särskilda boendet som utför dessa insatser.
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4.5 Avgifter
Den biståndsberättigades omsorgsavgift på särskilt boende och den medboendes eventuella
egna avgift för beviljad omsorg i form av hemtjänst, hemsjukvård eller rehabilitering kan vid
parboende vara avhängig en annan beräkning av förbehållsbeloppet än vid vanligt särskilt
boende. Det kan vara fråga om hur man ska beakta det generella minimibeloppet,
boendekostnaden, avdraget från förbehållsbeloppet utifrån de poster som ingår i det generella
minimibeloppet samt förbehållsbeloppet utifrån fördyrad matkostnad.

4.5.1 Minimibelopp
Under provboendeperioden bör den biståndsberättigade och den provboende partnern
både få tillgodoräkna sig det högre minimibelopp som gäller för särboende makar och
ensamstående men då provboendet övergår till faktiskt parboende bör minimibeloppet
vara det lägre belopp som gäller vid sammanboende eftersom parboendet sker i en
gemensam lägenhet.

4.5.2 Boendekostnad

Under eventuell provboendeperiod bör den boendekostnad som beaktas i avgiftsberäkningen för den biståndsberättigade vara hyran på det särskilda boendet medan
den på prov medboende partnern bör få ta hänsyn till den boendekostnaden för det
ordinarie boendet i sin avgiftsberäkning om den medboende är beviljad egna insatser i
form av exempelvis hemtjänst.

Övergår provboendet i faktiskt parboende bör boendekostnaden som tas med i avgiftsberäkningen vara halva kostnaden av hyran på det särskilda boendet för vardera den
biståndsberättigade och den medboende. Eventuellt tidigare boende som fortfarande
finns kvar tas då inte med i beräkningen eftersom den medboende bedöms ha ansvar för
eventuell andrahandsuthyrning eller liknande lösning för att minimera sina/parets
omkostnader. I svåra ekonomiska lägen ska dock den princip om hyresjämkning som är
fastställd i gällande riktlinje för kommunens avgifter tillämpas under en
övergångsperiod.

4.5.3 Avdraget utifrån poster som ingår i schablonbeloppet

Under provboendeperioden bör det avdrag som görs på förbehållsbeloppet utifrån
poster som ingår i det generella schablonbeloppet göras fullt på den biståndsberättigade
och inte ligga till grund för den provboende partnerns avgiftsberäkning då han eller hon
under provboendetiden sannolikt fortfarande uppbär egna kostnader för exempelvis el i
det ordinarie boendet. När provboende övergår till faktiskt parboende ska avdraget ses
som hushållsgemensamt och dras av med hälften av avdraget vardera eftersom
parboendet sker i gemensam lägenhet.

98

4.5.4 Matkostnad
Den biståndsberättigade och den medboende betalar som huvudregel varsin full
månatlig matkostnad (den matkostnad som gäller för särskilt boende oavsett
parboende). Här gäller samma regler som för boende på särskilt boende utan
parboendesituationen med avdrag vid exempelvis sjukhusvistelse för berörd person.
Kostnadsavdrag per dygn frånvaro görs utifrån månatlig frånvarorapportering från det
berörda särskilda boendet motsvarande justering av månadens förbehållsbelopp görs på
samma frånvarogrund.
Undantag från detta är om den medboende i stor utsträckning sköter matlagningen åt
sig själv och eventuellt åt den boende. Då kan en mer långvarig justering av matkostnad
och motsvarande förbehållsbelopp blir gällande utifrån vad paret har överenskommit
med berörd enhetschef om sin mathållning.

4.5.5 Kostnader för den medboende i form av service utan
biståndsbedömning

Service såsom tvätt och städning för den medboende ska utföras av personalen på det
särskilda boendet, även om den medboende inte har biståndsbeslut på den aktuella
insatsen. Detta av hänsyn till de nödvändiga hygienregler som finns. Den medboende får
därför en månatlig servicekostnad för tvätt och städning. Denna kostnad är inte att ses
som en avgift i Socialtjänstlagens mening och är därmed inte beräknad utifrån maxtaxa,
inkomster och förbehållsbelopp.
Tidsomfattningen för tvätt och städ på ett särskilt boende motsvarar 4 timmar per
månad per par. Servicekostnaden för den medboende ska därför motsvara 2 timmar per
månad och räknas fram utifrån den timkostnad som fastställs i kommunens taxa och
som justeras årligen utifrån förändrat prisbasbelopp.

Är den medboende utifrån sina egna omständigheter beviljad bistånd i form av tvätt och
städning ska man dock bortse från servicekostnaden och istället ta hänsyn till sedvanlig
avgiftsberäkning utifrån Socialtjänstlagen.
Är den medboende beviljad bistånd i form av annan omsorg än tvätt och städning ska
servicekostnaden tas med som en merkostnad då den medboendes avgiftsutrymme
beräknas.

5. Information om parboende

I samband med ansökan och vid kontraktsskrivning är det av stor vikt att boende och
medboende blir informerade om förutsättningarna och reglerna kring parboende.

5.1 Information från biståndshandläggare

Biståndshandläggarna ska vid ansökan eller förfrågan om parboende ge muntlig och
skriftlig information. I informationen som handläggaren ger kan ingå att det är två
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna beviljas parboende. Det
ena är att man varaktigt sammanbor eller tidigare varaktigt sammanbott och den andra
att båda makarna vill fortsätta bo tillsammans.
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I samband med ansökningar on särskilt boende är det också viktig information om
möjligheten till parboende där det kan vara aktuellt. Informationen som ges till de
sökande innefattar även en rekommendation till de sökande att besöka ett särskilt
boende för att få en uppfattning om miljön.

Om en enskild ställer frågor om vilka regler som gäller för parboende är det viktigt att
biståndshandläggaren klarlägger om frågan gäller information eller en ansökan om
bistånd. Detsamma gäller om anhöriga tar kontakt och frågar om regler för parboende.
Det är viktigt att klarlägga om frågan ska hanteras som en anmälan eller som en allmän
förfrågan om regelverket.
Biståndshandläggaren ska vid informationen om parboende även informera om de
andra möjligheter som finns att få stöttning i hemmet gällande både biståndsbedömda
insatser såsom hemtjänstinsatser, växelvård med mera, och icke biståndsbedömda
insatser som exempelvis trygghetsplats för avlastning.
Biståndshandläggarna ska använda sig av den checklista som innefattar viktiga
informationspunkter vid information till sökande och medsökande.

6. När villkoren för parboende ej längre uppfylls

Redan då ansökan om parboende inkommer ska både den biståndsberättigade och
partnern rekommenderas att först provbo en månad medan den medboende har kvar
sitt ordinarie boende. Båda ska också informeras om att den lägenhet som efter kötid
kan ställas till förfogande för mer långvarigt parboende kommer att vara förbunden med
specifika avtalsvillkor, se Bilaga till hyreskontrakt avseende parboende.
Både den biståndsberättigade personen och medboende partner kommer att behöva
flytta om villkoren för parboende inte lägre uppfylls, det vill säga om den
biståndsberättigande eller den medboende inte längre vill bo tillsammans utan flyttar ut
eller om någon part avlider.
Den biståndsberättigade ska var informerad om att hen kommer att behöva flytta till
annan lägenhet för särskilt boende som kommunen ordnar om behov av en lägenhet
avsedd för parboende inte längre föreligger, exempelvis om medboende partner
bestämmer sig för att flytta eller avlider. Detta är nödvändigt eftersom kommunen har
ett fåtal lägenheter som lämpar sig för parboende.

Den medboende ska vara informerad om att lägenheten kommer att sägas upp om den
biståndsberättigade avlider, flyttar, inte längre vill parbo eller av annat skäl inte längre
har behov av bistånd i form av särskilt boende eller i form av parboende. Den
medboende ska även vara informerad om det egna ansvaret att ombesörja nytt boende i
de fall villkoren för parboende inte längre uppfylls och kontraktet sägs upp. Att
uppsägningstiden är tre månader i dessa fall ska framgå av hyresavtalet för parboendebostaden och denna information ska även tydligt ha framgått redan vid
ansökningstillfället.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-06-07 Dnr SN 2018/104-1
Socialförvaltningen
Sara Andersson
0581-810 00
Sara.m.andersson@lindesberg.se

Socialnämnden

Utvärdering serviceinsatsen tvätt
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att fortsätta köpa insatsen tvätt av Samhall med en ny
uppföljning i september.

Ärendebeskrivning
Hemtjänsten har sedan årsskiftet succesivt infört att Samhall utför
serviceinsatsen tvätt för hemtjänsten istället för en undersköterska. Detta
har frigjort tid i undersköterskornas scheman och medfört att tiden har
kunnat planeras om på ett effektivare sätt när behov av vikarie har
funnits. För att se hur mycket resurser som kunnat omfördelas har
kontroll genomförts under januari och mars – båda månaderna har
knappt 100 tkr kunnat omfördelas. Skulle detta fortsätta att ge samma
effekt under resten av året innebär det att insatser avseende tvätt för
drygt 1 miljon kronor kan omfördelas till omvårdnadsinsatser.
Kostnaderna för att Samhall utför insatsen uppgår tom maj till 64 tkr och
på årsbasis till 770 tkr. Sett till kostnaderna för timvikarier är de på
samma nivå som föregående år. Alla hemtjänstgrupper har inte köpt
insatsen under hela året samt att tidsbesparingen blir större efter flytten
till hemtjänstens hus varför en uppföljning efter sommaren är mer
rättvisande.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonom tillsammans med verksamhetschef.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att fortsätta köpa insatsen av
Samhall samt att en ny ekonomisk uppföljning genomförs efter
sommaren då större underlag för utvärdering finns.
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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
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Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser i form av kostnad för Samhall med 770 tkr
per år.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Sara Andersson
Handläggare

Meddelas för åtgärd:
Verksamhetschef Vård och omsorg
Ekonom
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TJÄNSTESKRIVELSE
Socialförvaltning
Malin Spiik
0581-812 90
malin.spiik@lindesberg.se

2018-06-29

Socialnämnd

Bostad först

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att inte arbeta vidare med Bostad först i Lindesbergs
kommun
• Att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utveckla sitt
samarbete med bostadsbolagen i kommunen för att hitta
lämpliga lösningar för de enskilda som idag inte har någon
bostad
Ärendebeskrivning

Förvaltningen fick på socialnämnden den 15 februari uppdraget att
se över möjligheten till Bostad först i Lindesbergs kommun.
Arbetssättet Bostad först utgår från att en egen bostad är en
grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett
tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent
konkret erbjuds människor i akut hemlöshet ett eget
förstahandskontrakt.

Bostad först i Örebro startade som ett projekt i januari 2013 och
blev drygt tre år senare i oktober 2016 en fast verksamhet.
Projektet drivs där av Verdandi och Hela Människan – RIA Dorkas i
Örebro som är huvudmän. Genom att projektet styrs av
frivillighetsorganisationer är det inget bistånd från socialtjänsten,
utan Bostad först drivs som en ekonomisk förening med kommunalt
bidrag.
Bostad först har 4 anställda varav en av de anställda är
verksamhetsledare.

Sedan 2013 har 130 personer sökt och 24 personer har beviljats
bostad genom bostad först, 12 personer har skrivit egna kontrakt.
Målgruppen är individer som befunnit sig i långvarig hemlöshet. När
man får en bostad i Bostad först innebär det att man träffar sin
vägledare en gång/vecka i bostaden, man ska betala ev hyresskuld,
följa hyreslagen, inte bli anmäld för störningar och man har en
genomförandeplan som man följer. Stödet finns för den som går med
i bostad först i totalt 2 år och 9 månader, tätare kontakter med
Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg
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vägledaren först för att sedan glesas ut. Bostad först bygger på att
den boende själv tar ansvar för sin bostad med stöd från vägledaren
och målet är att den boende ska kunna leva ett självständigt liv
utifrån sina förutsättningar.

Vägledarna har en stor roll i Bostad först, varje boende får
individuellt anpassat stöd, vägledarna finns att nå dygnet runt, de
har jour nattetid. Vägledaren har kontakt med den boende i två år
och nio månader, de första nio månaderna är det kontakt varje
vecka, efter nio månader så är målet att den boende ansöker om att
skriva sitt eget avtal på lägenheten och sedan kvarstår boendestödet
från vägledaren i två år.
Ärendets beredning

Socialnämndens ordförande och vice ordförande, förvaltningschef,
utvecklingsstrateg samt enhetschef för vuxen- oh
försörjningsenheten var den 20 mars på ett studiebesök i Örebro på
Bostad först.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Förvaltningen tror på konceptet som sådant, men anser att
Lindesbergs kommun är för liten för att kunna driva ett sådant
projekt. Örebro kommun med 150 000 invånare har tre stycken
vägledare, i Lindesberg bor det drygt 23 000 invånare, det finns inte
förutsättningar att driva ett liknande projekt i vår kommun. De
övriga kommuner som idag driver projektet är alla kommuner som
är betydligt större än Lindesberg såsom Helsingborg, Malmö,
Göteborg mfl.
I projektet bostad först ska vägledare ska finnas tillgängliga dygnet
runt vilket gör att vi skulle behöva anställa minst två stycken
vägledare för att täcka upp behovet av tillgänglighet dygnet runt.
Förvaltningen undersökte med Bostad först i Örebro om det skulle
vara möjligt att få vara en del av deras verksamhet men det är inte
möjligt.

Förvaltningen förordar istället att ett nära samarbete förs med
bostadsbolagen i kommunen för att hitta permanenta lösningar som
passar de enskilda som berörs samt ger det stöd som behövs för att
de ska kunna få en permanent bostad.
Konsekvenser
I Lindesbergs kommun finns idag uppskattningsvis 4-5 personer
som skulle kunna vara aktuella för Bostad först. Underlaget för att
starta upp ett projekt som Bostad först är för litet och de
ekonomiska kostnaderna skulle överstiga de kostnader vi har idag
för dessa personer.
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Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

Meddelas för åtgärd:
För kännedom:
Verksamhetschef individ och familj
Enhetschef vuxen- och försörjningsstöd
Utvecklingsstrateg
Bilagor:

105

106

8

107

108

109

110

111

112

10

Dnr SN 2018/81-1
2018-04-10

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

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

2018-06-05

dnr SN 2018/87-2

Socialnämnd

Icke verkställda beslut 1:a kvartalet 2018

11

Information
Rapportering av icke verkställda beslut till socialnämnden är
försenad på grund av tekniska problem i verksamhetssystemet
Stratsys.
Kontakt med Stratsys är taget men problemet är ej löst.

Rapporteringen är inskickad till Inspektionen för vård och omsorg
så där är ingen försening.
Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Malin Spiik
Handläggare

Meddelas för åtgärd:
För kännedom:
Bilagor:
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