
   
Remissvar Äldreomsorgsstrategi i Robertsfors kommun 

 

Övergripande kommentarer 

Vi tycker att det är bra att man i strategin vill renodla korttidsplatserna till avlastning för anhöriga 

och palliativ vård, särskilt med tanke på att det ofta är kvinnor som vårdar sin partner hemma under 

lång tid vilket riskerar en mycket ojämställd belastning. Det är otroligt viktigt att denna strategi 

möter de utmaningar som finns inom äldreomsorgen både idag och imorgon. Den demografiska 

utvecklingen måste tas i beaktande. Vi ser att demenssjukdom och ofrivillig ensamhet är två mycket 

stora utmaningar och detta måste tas med i denna strategi för att vi ska kunna tillgodose de behov 

som finns. För att individer ska ha större möjlighet till bostadsväxling behöver kommunen ett bredare 

utbud av äldreomsorg. Att få behålla demensavdelningen ’Viden’ på Lövlunden som finns i 

kommunen är en förutsättning för att vår äldreomsorg ska anses godtagbar. Det är viktigt att 

Robertsfors kommun värnar om livskvalitet för de som behöver äldreomsorg i vår kommun, att 

enbart se till ekonomin är inte hållbart och stora delar av vårt samhälle är överens om att 

äldreomsorgen bör prioriteras högt. Digital teknik är mycket hjälpsamt och ska användas, men på rätt 

sätt. Kommunen bör vara vaksam på att inte avhumanisera vården i digitaliseringens anda. 

 

Förslag 

Rubriksättningen ”Leva i självständighet” kan, för den aktuella målgruppen, uppfattas som att 

kommunen lämnar dig som äldre till att klara dig själv. För att undvika denna negativa återspegling 

föreslår vi en ändring i rubriksättningen till: ”Leva i självständighet på dina villkor”. 

1.0 INLEDNING OCH SYFTE 

Stycke 4 

”Utifrån en genomlysning som genomfördes under slutet av 2019 framgick bland 

annat att kommunen hade relativt sett många särskilda boendeplatser och en liten 

utbyggd hemtjänst. En tydlig rekommendation efter genomlysningen för att nå en 

ekonomi i balans så behövde kommunen minska antalet platser på särskilt boende. För 

att bibehålla kvalitet behövdes det även satsas på andra områden som beskrivs i text.  

För att i Robertsfors kommun som äldre kunna Leva i självständighet så ska hemtjäns-

ten bygga ut verksamheten. Det är ett utvecklingsområde där vi med bibehållen kva-

litet ska kunna tillgodose större behov i hemmet.  

Vidare identifierades via genomlysningen ett antal utvecklingsområden som sociala 

sektorn har att arbeta med för att klara framtidens behov. För att klara framtida kom-

petensförsörjningsbehov kommer det ställas krav på personalplaneringen för ett ef-

fektivt resursutnyttjande. Att vi ökar och implementerar ett ökat användande av väl-

färdsteknik som kan ge en ökad självständighet. Denna strategi ämnar beskriva hur 

sociala sektorn ska arbeta mot de identifierade behoven och möta den omställning 

som sociala står inför” 

 



   
Förslag: 

Första stycket stryks, med anledning av förklaringar som inte är nödvändiga eller önskvärda i en 

strategi. 

Förslag på ny formulering: 

”För att som äldre kunna Leva i självständighet på sina egna villkor i Robertsfors 

kommun så ska hemtjänsten bygga ut verksamheten. Det är ett utvecklingsområde där 

vi med bibehållen kvalitet ska kunna tillgodose större behov i hemmet.  

Via en genomlysning som gjordes 2019 belystes ett antal utvecklingsområden som 

sociala sektorn har att arbeta med för att klara framtidens behov. För att klara 

framtida kompetensförsörjningsbehov kommer det ställas krav på personalplaneringen 

för ett effektivt resursutnyttjande. Att vi ökar och implementerar ett ökat användande 

av välfärdsteknik som kan ge en ökad självständighet. Denna strategi ämnar beskriva 

hur sociala sektorn ska arbeta mot de identifierade behoven och möta den omställning 

som sociala sektorn står inför.” 

 

2.0 LEVA I SJÄLVSTÄNDIGHET 

Rubriksättningen, med anledning av förslaget om tillägg, ändras till: 

LEVA LIVET SJÄLVSTÄNDIGT PÅ SINA EGNA VILLKOR 

3.5.1  

Stycke 2 

”Alla äldre samhällsmedborgare ska känna sig trygga med att de får den vård och 

omsorg de har behov av vid hemgång efter sjukhusvistelse. Genom detta arbetssätt 

bidrar vi till att individen behåller sin självständighet och funktioner vilket möjliggör för 

den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende längre. Det handlar om att den 10  

individ som vid hemgång erbjuds en trygg och säker hemgång möts upp i hemmet med 

extra stöd, insatser, utvärderingar och uppföljningar. Allt för att stötta individens 

möjlighet till att leva livet självständigt.” 

Förslag på omformulering: 

”Alla äldre samhällsmedborgare ska känna sig trygga med att de får den vård och 

omsorg de har behov av vid hemgång efter sjukhusvistelse. Genom detta arbetssätt 

bidrar vi till att individen behåller sin självständighet och funktioner vilket möjliggör för 

den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende längre. Det handlar om att den 10 

individ som vid hemgång erbjuds en trygg och säker hemgång möts upp i hemmet med 

extra stöd, insatser, utvärderingar och uppföljningar. Allt för att stötta individens 

möjlighet till att leva livet självständigt på sina egna villkor.” 

 

 



   
3.5.4 TILLGÄNGLIGA LÄGENHETER 

”Sociala utskottet ska därför vara en aktiv part i planerandet av framtida bo-

stadsbestånd samt verka för att det tillskapas trygga boendeformer för äldre som inte 

av medicinska skäl har behov av vård och omsorg dygnet runt på i särskild boendeform 

utan har behov mer utav trygghets relaterade orsaker.” 

Förslag på ny formulering: 

”Kommunstyrelsen ska därför vara en aktiv part i planerandet av framtida bo-

stadsbestånd samt verka för att det tillskapas trygga boendeformer för äldre. Styrelsen 

ska lägga särskild vikt vid arbetet för trygghetsskapande åtgärder för att motverka 

ofrivillig ensamhet. 

3.5.5 INSATSER I ORDINÄRT BOENDE SKA VARA ETT PRIORITERAT OMRÅDE FÖR SEKTORN.  

”Vartefter ekonomiska medel frigörs genom minskade kostnader för särskilda boenden 

bör delar återinvesteras i hemtjänst och hemsjukvård.” 

Förslag på ny formulering: 

”Medel ska tillföras för att förbättra hemtjänstverksamheten och hemsjukvården som 

idag inte finns i tillräcklig utsträckning i kommunen. Detta betyder dock inte att 

behovet av särskilda boendeplatser kommer att minska, med anledning av den 

demografiska utvecklingen.” 

Förslag på tillägg efter stycket: 

”Det är av stor vikt att vi stärker individens frihet att längre kunna bo kvar i det egna 

hemmet. För att möjliggöra detta ska verksamheterna ta i beaktande och säkerställa 

att tjänster som möjliggör för individen att bo kvar i det egna hemmet upprättas.” 

4.0 SÄRSKILDA BOENDEN  

”Eftersom båda dessa enheter är anpassade efter äldre med en gemensam matsal kan 

det ska en trygghet och samvaro med andra hyresgäster utan att det i sig klassas som 

ett servicehus eller trygghetsboende.” 

Förslag på omformulering: 

”Eftersom båda dessa enheter är anpassade efter äldre med en gemensam matsal kan 

det skapas en trygghet och samvaro med andra hyresgäster utan att det klassas som 

ett servicehus eller trygghetsboende.” 

4.1 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

”Trygghetsboende – en boendeform som kräver en ansökan och ett beviljat beslut. 

Ofta har det en trygghetsvärdinna på plats under veckotid som ansvarar för att hålla i 

vissa aktiviteter och skapa trivsel på boendet. Denna boendeform finns i dagsläget inte 

i Robertsfors kommun.” 

Att sträva efter att bygga trygghetsboende i kommunen är önskvärt och ej politiskt laddat, vi bör 

jobba för att fler alternativ i äldreomsorgen tillskapas och det får gärna synas i strategin. 



   
Förslag på omformulering: 

”Trygghetsboende – en boendeform som kräver en ansökan och ett beviljat beslut. 

Ofta har det en trygghetsvärd/-värdinna på plats under veckotid som ansvarar för att 

hålla i vissa aktiviteter och skapa trivsel på boendet. Denna boendeform saknas idag 

och bör snarast planeras att byggas i tillräcklig grad i hela Robertsfors kommun.” 

4.3 KORTTIDSBOENDE 

”Detta så vi kan stärka individens möjlighet och självständighet genom att längre kun-

na bo kvar i det egna hemmet. Därför är det av stor vikt att ett tryggt och säkert stöd 

kan erbjudas i hemmet direkt vi utskrivning från slutenvård. Som ett led i detta har 

antalet korttidsplatser minskat för att kunna stärka förutsättningarna för 

rehabilitering i hemmet och en trygg och säker hemgång från Regionens slutenvård.” 

Förslag: 

Stycket stryks, med anledning av upprepande formuleringar och förklaringar som inte är nödvändiga i 

en strategi. Kärnbudskapet finns redan i de två föregående styckena och är överflödiga här. 
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