
Inriktning
för äldreomsorgen i Borås Stad



INLEDNING
Vård- och äldrenämnden beslutade 2017-01-17 att under 2017 ta fram  
ett inriktningsdokument som pekar ut långsiktiga och strategiska utveck-
lingsfrågor för nämndens verksamhet. Att bestämma viljeinriktning och 
planera för utvalda områden att fokusera på, är nödvändigt för att klara 
välfärdens utmaningar med växande äldre befolkning. 

De långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågorna som nämndens  
verksamhet ska fokusera på under 2018–2022 är: 

• Värdegrund
• Jämställd, jämlik och likvärdig vård och omsorg
• Välfärdsteknik
• Anhörigstöd
• Förebyggande arbete – öppna mötesplatser 
• Tillgängliga och trygga bostäder
• Mat och måltider 
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SYFTE
Avsikten med ett inriktningsdokument är att klara framtidens  
ut ma ningar inom välfärden, men också att kommuninvånarna ska  
veta vilken typ av omsorg och stöd som Borås Stad har, samt vilka för-
väntningar som kan uppfyllas. 

VÄRDEGRUND
Värdegrund är en vägledning i hur vi ska förhålla oss oavsett vilka 
 människor vi möter, och den ska genomsyra alla verksamheter. 
Handlingar och arbetssätt ska respektera och förstärka den enskilde 
 personens möjligheter att leva ett gott liv var dag och leda till att hen 
känner välbefinnande. 

JÄMSTÄLLD, JÄMLIK OCH LIKVÄRDIG VÅRD OCH OMSORG
2006 antogs nationella mål av Sveriges riksdag, om att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet 
innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter inom livets alla områden, vilket betyder att kön inte ska spela 
någon roll.

Attityder och föreställningar om varandra kan ibland hindra att se indivi-
den, den unika människan. Samhället och den enskilda individen har en 
tendens att kategorisera och gruppera människor. Alla människor har lika 
värde, rättigheter  och möjligheter oavsett  kön, könsöverskridande iden-
titet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskrimineringslagen 
(2008:567) har till syfte att motverka diskriminering och främja lika 
 rättigheter och möjligheter, det vill säga främja jämlikhet. 

Sedan 2017-01-01 har Borås Stad facknämnder. Ett av huvudmålen med 
att införa facknämnder istället för stadsdelsnämnder, var att erbjuda alla 
invånare en likvärdig service. Vården och omsorgen ska vara tillgänglig 
och likvärdig oavsett vem den enskilde personen är eller var hen bor, eller 
vem som är utförare.

Vården och omsorgen ska vara jämställd, jämlik och likvärdig.
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Målsättning

• Alla ska uppleva att de får ett respektfullt och gott bemötande. 

• Vård- och äldrenämnden ska verka för jämställdhet och jämlikhet. 
Vård- och äldrenämnden ska ha ett normkritiskt synsätt och arbets-
sätt. Det innebär medvetenhet om normer och hur de påverkar och 
skapar maktskillnader, för att kunna välja att göra på nya och icke-
diskriminerande sätt i mötet med den enskilde personen. 

• Vård- och äldrenämnden ska verka för att den enskilde personen 
känner sig trygg och säker.

• Vård- och äldrenämnden ska verka för ett förhållningssätt där hänsyn 
tas till språk, kultur och religion.  

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för

• Att utveckla former för att förhindra skillnader i vård och omsorg 
mellan kön.

• Att utveckla former för att grupper med särskilda behov, till exempel 
äldre med psykisk ohälsa och äldre med kognitiva funktionsnedsätt-
ningar, får rätt vård och omsorg.  

• Att utveckla systematiskt arbetssätt för jämställd, jämlik och likvärdig 
vård och omsorg oavsett sexuell läggning eller tillhörighet.  

• Att medarbetare upptäcker våld i nära relationer, samt stödjer  
våldsutsatta äldre.  

• Att vården och omsorgen är personcentrerad, där hänsyn tas till 
bland annat språklig och kulturell bakgrund. Personcentrerad vård 
och omsorg innebär att det är den enskilde personen som ges vård 
och omsorg, inte sjukdomen eller funktionsnedsättningen, och att 
 personen deltar aktivt i planering och genomförande av insatser i  
samarbete med medarbetarna.



5



6



7

VÄLFÄRDSTEKNIK
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet, för personer som har 
eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning samt deras anhöriga. 
Välfärdsteknik kan underlätta för personer med funktionsnedsättningar 
att hantera sin vardag eller få tillsyn och omsorg på ett smidigt sätt, stödja 
kommunikation och ge möjlighet till upprätthållande av sociala nätverk 
och därigenom motverka ensamhet. Välfärdsteknik kan förebygga eller 
komplettera vård- och omsorgsbehov. Olika tjänster, produkter och funk-
tioner inom välfärdstekniken utvecklas i snabb takt och är en viktig del 
i att individanpassa vård och omsorg, vilket innebär positiva effekter för 
den enskilde personen. 

Målsättning

• Välfärdsteknik ska introduceras tidigt så att den bidrar till att bevara 
den enskilde personens resurser och hälsa. 

• Välfärdsteknik ska främja den enskilde personens självständighet och 
personliga integritet, trygghet, delaktighet, aktivitet och valfrihet. 

• Välfärdsteknik ska erbjudas på ett jämställt, jämlikt och likvärdigt sätt 
för att förhindra digitalt utanförskap. 

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för

• Att kartlägga den enskilde personens önskemål och behov av  
välfärdstekniktjänster. 

• Att öka kunskapen hos seniorer, närstående och medarbetare kring 
användande av välfärdsteknik genom exempelvis information och  
aktiviteter via träffpunkter och mötesplatser, sociala medier och  
pensionärsföreningar. 

• Att tillhandahålla välfärdstekniktjänster och funktioner för att  
tillgodose individuella behov oavsett boendeform. 

• Att i samverkan med andra vårdgivare, underlätta för den enskilde 
personen att ha kontroll över och ta ansvar för sin hälsa. 

• Att använda välfärdsteknik för att den enskilde personen fortsatt ska 
kunna vara delaktig i samhällslivet och kommunicera på sitt moders-
mål. 
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ANHÖRIGSTÖD
Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig.
Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående.

Anhöriga har en samhällsbärande funktion och är oersättlig resurs. 
Genom att stötta den anhörige och arbeta i partnerskap skapas delaktig-
het och trygghet, vilket också ökar möjligheterna att bo kvar hemma om 
båda parter så önskar. 

Att ge stöd till den anhörige i ett tidigt skede, främjar hälsa och ökar 
förutsättningarna för god livskvalitet både för närstående och för anhö-
riga i ett långsiktigt perspektiv. Stödet kan omfatta direkta insatser 
såsom stödsamtal och stödgrupper riktade direkt till den anhörige, och 
indirekta insatser som t.ex. dagverksamhet eller korttidsvistelse för den 
närstående.

Målsättning

• Anhörigstöd ska vara individuellt anpassat, flexibelt och av god  
kvalitet. 

• Information om vilket anhörigstöd som finns, ska vara lättillgänglig 
och tydlig för alla Borås Stads invånare. 

• Anhörigstöd ska bygga på frivillighet, god kompetens, jämställd-
het, jämlikhet och likvärdighet, samt ha ett fokus på förebyggande 
insatser. 

• Alla Vård- och äldrenämndens verksamheter ska präglas av ett  
respektfullt och gott bemötande gentemot både närstående och  
anhöriga.

• Vård- och äldrenämnden som arbetsgivare, ska ha en anhörigvänlig 
kultur. 
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Vård- och äldrenämnden ska arbeta för 

• Att information om anhörigstöd sprids vid  
upprepade tillfällen till anhöriga. 

• Att medarbetare och chefer inom Vård- och 
äldrenämnden har en god kunskap och  
kompetens vad gäller anhörigstöd.

• Att det finns ett väl strukturerat anhörigstöd på  
vård- och omsorgsboenden.

• En ökad samverkan, med anhöriga i fokus, 
mellan aktörer inom Borås Stad och med 
andra vårdgivare och myndigheter.

• Att Vård- och äldrenämnden som arbets-
givare, är en föregångare vad gäller en 
 anhörigvänlig kultur.

• Att kvalitetssäkra det anhörigstöd som ges.
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FÖREBYGGANDE VERKSAMHET – ÖPPNA MÖTESPLATSER 
Hälsofrämjande insatser, som stärker eller bibehåller människors väl-
befinnande, och förebyggande insatser som förhindrar/motverkar 
sjukdom, skador, psykiska eller sociala problem, är viktiga områden 
för att stödja ett hälsosamt åldrande. Forskning betonar framför allt de 
av Statens folkhälsoinstitut framtagna fyra hörnpelarna i arbetet med 
seniorers hälsa: social gemenskap och stöd, meningsfullhet och delaktig-
het, fysisk aktivitet och goda matvanor. Insatser på dessa områden leder 
till ökad livskvalitet för individen, men också till samhällsekonomiska 
vinster på grund av att detta arbetssätt leder till att kommunens bistånds-
bedömda insatser, t.ex. hemtjänst, senareläggs. 

Målsättning

• Mötesplatserna ska vara en länk till förebyggande arbete, genom att 
verka för kunskapsspridning kring hälsa, säkerhet och trygghet samt 
för att motverka ensamhet. 

• Mötesplatserna ska arbeta för nytänkande och arbeta strategiskt för  
att locka till sig nya besökare. 

• Mötesplatsernas medarbetare ska ha kompetens för att kunna arbeta 
förebyggande utifrån de fyra hörnpelarna.  

• Mötesplatserna ska vara lättillgängliga. 

• Mötesplatserna ska i samverkan med andra aktörer i civilsamhället 
såsom föreningar och förbund, främja möten mellan generationer  
och kulturer. 

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för

• Att ge seniorer information om kommunens olika verksamheter och 
tjänster genom uppsökande verksamhet. 

• Att mötesplatserna har stabil grundbemanning med rätt kvalifikationer.

• Att aktiviteterna som bedrivs på mötesplatserna är utformade enligt 
de fyra hörnpelarna och har ett brett utbud där många intressen och 
behov tillgodoses. 

• Att upprätta mötesplatser på attraktiva platser för att möta seniorer där 
de befinner sig.  

• Att utöka antalet idéburna offentliga partnerskap (IOP).



13



14

TILLGÄNGLIGA OCH TRYGGA BOSTÄDER
Inom äldreomsorgen förekommer olika boendeformer för äldre.  
Se definition nedan. 

Seniorbostäder
En seniorbostad är ett funktionellt och bekvämt boende med möjlighet 
till gemenskap. Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge och med 
närhet till kommunikationer. Tanken är att det ska vara ett enkelt och 
bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren och samtidigt ett 
boende att kunna åldras i. Seniorbostäder finns i det ordinarie bostads-
beståndet och söks hos fastighetsägare. För att flytta in i en seniorbostad 
behövs inget bistånd enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägaren beslutar 
om åldersnivån och vem som får flytta in. 

Trygghetsbostäder
Trygghetsbostäder är till för seniorer som är för friska för vård- och 
omsorgsboende men som önskar mer trygghet och social samvaro än vad 
de kan få i sitt nuvarande hem. Termen trygghetsbostäder kom 2008 och 
är en relativt ny boendeform. Utbudet är därför fortfarande begränsat. 
Kriteriet för att få tillgång till en trygghetsbostad är att vara 70 år eller 
äldre.

Till skillnad från vård- och omsorgsboende ingår varken mat, service, 
omvårdnad eller hemsjukvård. Finns behov av hjälp söker den enskilde 
personen hemtjänst/ hemsjukvård på samma sätt som i ordinärt boende. 
Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, 
att boendet ska ge möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt ha 
utrymmen för gemensamma måltider. Det ska också finnas en aktivitets-
samordnare som dagligen kan stödja de boende under vissa tider. Det 
krävs inget beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för att flytta till en 
trygghetsbostad. Trygghetsbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet 
och söks direkt hos fastighetsägaren.  
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Vård- och omsorgsboende (är det nya begreppet för äldreboende, enligt 
Äldreboendedelegationen)

Vård- och omsorgsboende, ofta även kallat för särskilt boende, är ett 
boende för de som behöver service och omvårdnad dygnet runt. Boendet 
ger alla hjälpinsatser som behövs i vardagen inklusive hälso- och sjuk-
vårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, liksom 
regelbundna läkarbesök. För att flytta till denna boendeform krävs utred-
ning och bistånd enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsboenden med 
speciell inriktning kan utformas utifrån behov.

Målsättning

• Seniorer ska bo tryggt och i tillgängliga bostäder som motsvarar  
deras behov.

• Seniorers boendemiljö ska skapa förutsättningar både för social  
samvaro och för självständighet oavsett hälsostatus.  

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för 

• Att vid uppsökande arbete påbörja dialog om flyttkedjan, det vill   
säga rätt bostad för rätt behov. 

• Att upprätta attraktiva bostäder med flexibla lösningar och olika 
 boendeformer för seniorer i samma fastighet eller i anslutning till 
andra boendeformer för gruppen. 

• Att öka antalet trygghetsbostäder.

• Att skapa vård- och omsorgsboenden som är hållbara utifrån 
 tillgänglighet och god boendemiljö. 

• Att i samband med nybyggnation av vård- och omsorgsboende,   
ersätta äldre vård- och omsorgsboenden med låg standard, samt  
främja utvecklingen av välfärdsteknik. 

• Att främja utvecklingen av fler vård- och omsorgsboenden med  
profilinriktning, till exempel finskspråkiga avdelningar. 

• Att skapa tillgängliga och trivsamma utemiljöer oavsett årstid,  
i anslutning till seniorers boenden
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MAT OCH MÅLTIDER
Maten och måltiden inom äldreomsorgen har stor betydelse för väl-
mående och trivsel. Måltiden är en av dagens höjdpunkter och bör, så 
långt det är möjligt, anpassas efter den enskilde personens egna behov, 
vanor och önskemål.  

Maten ska vara god och presenteras, samt serveras på ett trevligt sätt i en 
trivsam miljö. Gott bemötande, rena, fräscha och trevliga lokaler bidrar 
till matlust och trivsel. Kompetens om hygien och allergier är viktiga 
delar i all hantering av mat.  Det är viktigt att göra medvetna och hållbara 
val i samband med inköp och hantering av livsmedel, som belastar miljön 
så lite som möjligt.  

Målsättning

• Måltider och matens betydelse för hälsan ska uppmärksammas i  
tidigt skede.

• Måltiderna ska motverka undernäring, ensamhet och inbjuda till 
social samvaro utifrån den enskilde personens behov och önskemål. 

• Den enskilde personen ska erbjudas olika sätt att få sina måltider,  
t.ex. webbinköp, matlagning i hemmet, matdistribution och  
restaurangbesök.

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för 

• Att vid uppsökande verksamhet informera om och uppmuntra till  
en god mathållning för den enskilde personens hälsa. 

• Att utveckla metoder för att tidigt upptäcka risk för undernäring  
och/eller om måltiderna inte fungerar, ge den enskilde personen det 
stöd som behövs. 

• Att främja aktiviteter inom äldreomsorgen, som bidrar till ökad  
måltidsglädje t.ex. kulturtema, uppmärksamma högtider, anordna 
kräftskiva och grillkvällar.

• Att medarbetarna har god kompetens kring måltidens betydelse  
för den enskilde personen. 
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VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDEN
besöksadress: Ramnåsgatan 1

postadress: Borås Stad, Vård- och äldrenämnden, 501 80 Borås
tel: 033-35 70 00 (växel)

e-post: aldreomsorg@boras.se
webbplats: boras.se
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