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Inledning

En ålderdom  
med värdighet
I Habo ska våra kommuninvånare 
kunna åldras med värdighet. Det 
innebär att service, vård, omsorg och 
boende ska vara tillgängligt och ges 
utifrån en helhetssyn på den enskilde 
med hänsyn till de olika behov som 
finns. 

För att Habo kommun ska kunna leva 
upp till detta ska äldreomsorgen vara 
anpassad till kommuninvånarnas  
behov av hemtjänst och hemsjuk-
vård, olika former av dagverksamhet 
och ett varierat utbud av boende-
former samt mötesplatser. De äldres 
inflytande i form av pensionärs- eller 
brukarföreningar ska uppmuntras. 

Den enskildes behov ska vara 
utgångspunkten för den service, vård 
och omsorg som Habo kommun 
erbjuder. Mötet mellan Habo kom-
mun och den äldre ska genomsyras 
av respekt för den enskildes integritet 

och rätt till självbestämmande. Därför 
måste utformningen av det stöd som 
ges präglas av valfrihet. 

En stor öppenhet ska finnas för 
olika former av vård och omsorg. 
Inom äldreomsorgen ska det finnas 
möjlighet att bedriva verksamhet i 
olika former, allt för att den enskildes 
behov ska stödjas. 

Genom stödinsatser och digitala 
lösningar ska den enskilde ges 
möjlighet att bo kvar hemma. Den 
ovärderliga resurs som närstående 
utgör ska stödjas genom gott 
bemötande, tillgång till råd, stöd och 
uppmuntran. 

För att möta framtida behov ska det  
finnas en värdighetsgaranti kopplad 
till socialförvaltningens verksamheter 
som en trygghet för den enskilde.

Socialnämnden,  
Habo kommun, 2017.

”Den enskildes behov ska vara  
utgångspunkten för den service, vård och 
omsorg som Habo kommun erbjuder.” 





Socialnämnden ska verka att för att det 
byggs trygga och tillgängliga boenden. 

Äldre ska få ökade möjligheter till  
gemenskap. 

Bostad och mötesplatser

Fler äldre kommer att välja att bo i den egna bostaden hela 
livet. Det är var och ens ansvar att planera och förbereda 
sig för ändrad livssituation. Äldre ska ges möjlighet att välja 
mellan olika bostadsalternativ. De bostäder som byggs bör 
vara anpassade för personer med funktionsvariationer.

Föreningar är självklara och kompetenta medaktörer i arbetet 
med att ge äldre en meningsfull vardag. 





Delaktighet och inflytande

I Habo kommun formas biståndet så att 
det finns utrymme för flexibelt nyttjande. 

Du får beviljat stöd inom de livsområden 
som du inte längre klarar att tillgodose 
självständigt.  
 
Din hälsa och vardag är det som avgör 
omsorgens innehåll och tidpunkt för den.  
 
Du ska aktivt delta i planeringen av  
insatser och ha inflytande över vem som 
ska utföra omsorgen. 

Äldres behov ska vara utgångspunkten för vård och omsorg. 
Mötet mellan kommunen och den äldre ska genomsyras av 
respekt för personlig integritet och rätt till självbestämmande.  

Kommunen ska fokusera på att hitta former för ökad  
delaktighet och inflytande för äldre och deras närstående. 





Stöd till närstående

Kommunen ska underlätta för äldre att 
hålla kontakt med närstående.  
 
För äldre där den ena partnern är i behov 
av hjälp med personlig omvårdnad ska 
kommunen verka för att bevara hälsan 
hos båda. 

Det bästa stödet för närstående är äldreomsorg av god 
kvalitet. En omsorg som är redo när behovet är större än vad 
närstående har möjlighet att ge. Det är viktigt för att äldre och 
deras närstående ska känna sig trygga. Närstående ska få ett 
bra bemötande, tillgång till råd, stöd och uppmuntran.





Teknik ökar vår självständighet

Habo kommun arbetar aktivt med att 
öka användandet av välfärdsteknologi.  
 
Kunskapen om vilket utbud som finns att 
tillgå ska vara hög och spridas till  
kommuninvånare och medarbetare.  
 
I biståndsbedömning och utförande tas 
möjligheten att använda välfärds-
teknologi i beaktande.  

Välfärdsteknik kommer underlätta för äldre att bevara sin 
självständighet och ge dem ökad livskvalitet.





Måltider

Habo kommun ska verka för att äldre ska 
kunna äta näringsriktigt och få möjlighet 
till måltidsgemenskap. 

Näringsriktiga måltider är viktiga för att bevara hälsa och 
återfå ork efter sjukdom. Måltider som serveras inom  
äldreomsorgen, i särskilt och ordinärt boende, bör anpassas 
efter individuella behov, vanor och önskemål. Att äta en god 
måltid kan bidra till glädje, trivsel och meningsfullhet.  
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