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Om äldrepolicyn
Äldrepolicy för Stenungsunds kommun är en viljeyttring och ett styrmedel ur
kommunfullmäktiges perspektiv. Äldrepolicyn beskriver kommunens vision, ledord och
värdegrund för äldreomsorgen. Olika fokusområden kommer efter hand att komplettera
policyn.
För att få en helhetsbild av vård- och äldreomsorgen krävs att läsaren tar del av nationella
styrdokument, årlig verksamhetsplan, uppföljningar och utvärderingar. Lagstiftning som
exempelvis socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, påverkar i allra högsta grad
utformningen av vård- och äldreomsorgen, men behandlas inte här.
Äldrepolicyn ska användas i kommunstyrelsens och utskottens planeringsarbete såväl som av
förvaltningens professionella utövare på alla nivåer när de utformar det lokala välfärdsarbetet.
Det är viktigt att policyn används i så stor utsträckning som möjligt i styrprocessens centrala
dokument; budget, delårsbokslut och årsredovisning.
I policyn ingår fokusområden, som vart och ett ska utredas i separat ordning. Varje
fokusområde skall undersöka hur det ser ut i Stenungsunds kommun idag och ta reda på vad
aktuell lagstiftning säger är möjligt inom det angivna området. Med dessa förutsättningar ska
politisk ställning utryckas för varje fokusområde. Om beredningen önskar kan fokusområdena
även inbegripa en medborgardialog. Varje fokusområde skall behandlas i kommunstyrelse
och kommunfullmäktige.
Policyn och fokusområdena skall ses över och utvärderas varje mandatperiod.
Förutsättningarna för planens genomförande styrs slutligen av de resurser som fastställs i
Stenungsunds kommuns årliga budget.

Demografiska förutsättningar
En viktig utgångspunkt för den framtida omsorgen och vården av äldre är vilka behov som
kan komma att uppstå i framtiden. Behov av vård och omsorg är oftast störst i de högre
åldrarna. I de högre åldrarna, d.v.s. de över 90 år beskriver prognosen en 50 procentig ökning
av de äldre 2015 jämfört med 2010. Totalt i åldrarna 65 år och uppåt, ser man en 20 procentig
ökning för samma period.
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Vision, ledord och värdegrund på nationell nivå
Regeringens vision
Målet för äldrepolitiken är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället
över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med ett bibehållet oberoende, bemötas med
respekt och ha tillgång till god vård och äldreomsorg.
Regeringens ledord
Delaktighet, välbefinnande och valfrihet är ledord för regeringens äldrepolitik.
Nationell värdegrund
Omsorgen om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande.
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Vision, ledord och värdegrund för Stenungsund
Vision
Alltid bästa möjliga möte, så att medborgarna i Stenungsunds kommun kan åldras i trygghet
och med bibehållet oberoende
Visionen gäller för alla möten i organisationen, med omsorgstagare och alla andra vi möter.
Visionen ger bilden av en organisation där alla alltid tar eget ansvar för att göra sitt bästa och
alltid vilja omsorgstagarna väl.

Ledord
Kunskap och omtanke
Om mötet är det centrala i det vi gör så är kunskap och omtanke ledstjärnor som vägleder oss
i mötet. Våra tjänster och våra möten bygger på respekt.

Värdegrund
•

Vi utgår från en humanistisk människosyn som innebär att alla människor är unika och
har lika värde

•

Vi har tilltro till varje människas förmåga och vilja att se sina egna behov och ta ansvar
för sitt eget liv

•

Vi ser människan utifrån en helhetssyn, där nuvarande situation och tidigare
livserfarenhet skall respekteras

•

Alla har samma rätt till ett tryggt och värdigt liv

•

Vårt möte bygger på respekt för människans självbestämmande, integritet och
människovärde oavsett omfattning av vård och äldreomsorg

Värdegrunden anger vad det är som skall vara vägledande och känneteckna god vård och
äldreomsorg. Den ska därför ses som en utgångspunkt vid varje möte samt vid utveckling av
förhållningssätt och arbetsmetoder.
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Bilaga
Att bli äldre i Stenungsunds kommun – fokusområden
Om fokusområden
Varje fokusområde kommer att behandla följande:
-

Hur ser det ut idag i Stenungsund?

-

Vad säger nuvarande lagstiftning?

-

Vilken är beredningens politiska hållning?

Trygghet och säkert åldrande
Fokus: Möjlighet till gemensamt boende med maka/make eller samboende.
Fokus: Möjlighet till trygghetsboende i Stenungsund.

Anhöriga och deltagande
Fokus: Med anledning av ändringen i Socialtjänstlagen 2009 skall stödet till anhöriga i
Stenungsund ses över.

Hälsa och livskvalitet
Fokus: Möjlighet att införa förebyggande servicetjänster för att minska antalet fallolyckor i
hemmet.

Aktivt och meningsfullt liv
Fokus: Möjlighet till utomhusvistelse och promenader om så önskas.
Fokus: Möjlighet till mötesplatser med tillgång till it.

Personal och kompetens
Fokus: Möjlighet till säkerställande av goda arbetsförhållanden och arbetsmiljöer.
Fokus: Möjlighet till kompetensutveckling.
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