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Inledning 

Håbo kommun är en av de kommuner i landet där antalet invånare över 80 år ökar mest den 

kommande 10-årsperioden. Det är när man kommer upp i 80-årsåldern som också behovet 

av äldreomsorg börjar märkas allt mer. Idag utgör gruppen 80+ ca 2,9 % av kommunen 

befolkning. År 2027 är prognosen att denna grupp kommer att vara 5,9 % av kommunens 

invånare. I reella tal prognostiseras gruppen att öka från idag ca 630 personer till 1 466 

personer år 2027. Det är en ökning med drygt 132 %. 

Mot bakgrund av ovanstående så har Håbo kommun utarbetat en äldreplan i syfte att ha en 

god beredskap för att på ett kvalitativt sätt ge stöd till det ökande antalet äldre som kommer 

att behöva insatser av olika slag. 

De kommande åren står förvaltningen inför stora ekonomiska utmaningar, med detta i 

åtanke är en äldreplan en viktig del i att se till att säkra kvaliteten inom nämndens 

verksamheter. 

1. Syfte 

Syftet med äldreplanen är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för att möta de äldres 

behov i Håbo kommun. Planen ska ses som ett övergripande dokument som uttalar vård- och 

omsorgsnämndens viljeinriktning och ambitioner inom olika områden för att skapa en god 

kommun att åldras i.  

För utförare av vård och omsorg ska planen ge en långsiktig inriktning och vara ett tydligt 

ramverk för vilken slags verksamhet den politiska majoriteten vill se 

2. Arbetsmetod 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i slutet av 2017 att Håbo kommun ska ha en äldreplan 

för åren 2019-2022. En referensgrupp bestående av ledamöter från kommunala 

pensionärsrådets arbetsutskott utsågs i mars 2018. 

Under maj månad genomfördes öppna träffar med allmänheten i Håbo kommun där de 

besökande fick lämna sin syn på hur de tyckte äldreomsorgen och åldrandet ska se ut i 

kommunen. Träffarna genomfördes vid fyra tillfällen, två av dessa ägde rum i Bålsta, en i 

Krägga och en i Skokloster. Totalt närvarande cirka 45 personer. Träffarnas upplägg var 

efter ett workshoptema med fyra olika rubriker; 

 Individuellt förhållningssätt 

 Aktivt och socialt liv 

 Inflytande och självständighet 

 Trygghet 

Workshoparnas resultat kommer att redovisas under respektive rubrik i en sammanfattad 

version. 
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3. Nationella värdegrunden 

2011 antog socialstyrelsen en nationell värdegrund som gäller för alla kommuner och 

verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Den nationella värdegrunden 

syftar till att den enskilde ska ha inflytande och känna att man har ett värdigt liv där man 

känner välbefinnande.  

4. Lokala värdighetsgarantier 

Socialstyrelsen lämnar det lokala värdighetsgarantierna till varje enskild kommun att 

utarbeta och dessa ska beskriva vilka etiska värden som ska prägla äldreomsorgen. I Håbo 

kommun har vi antagit lokala värdighetsgarantier 2014 som gäller för all äldreomsorg i 

kommunen. 

De lokala värdighetsgarantierna kommer att under 2019 att arbetas igenom och eventuellt 

uppdateras om behov av detta finns. 

Allt arbete inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska utgå från 

socialförvaltningens värdegrund. 

”Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande 

präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke.” 

5. Befolkningsprognos Håbo kommun 

Befolkningen i Håbo kommun kommer under de kommande åren att öka, särskilt i 

ålderskategorin 80 år och äldre. Detta är av vikt i en äldreplan då de flesta av de äldre som 

har insatser från kommunen hamnar i den ålderskategorin. I diagram nedan så redovisas hur 

befolkningstillväxten för 80+ ser ut mellan åren 2019-2028 baserat på 

befolkningsprognosen. Antalet äldre över 80 år kommer att öka från 735 år 2019 till 1517 år 

2028, detta är en ökning med 782 personer över 80 år. 
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Ökningen kommer att ske stegvis över tiden men med en kraftigare ökning från 2020. 

Samtidigt som ökningen av 80+ kommer att ske så kommer antalet personer i åldersgruppen 

75-79 också att öka från 740 (2017) personer till 880 (2028). Antalet personer i åldrarna 65-

74 kommer att minska från 2390 (2017) till 2060 (2028). I tabell nedan redovisas antal äldre 

indelat i tre åldersgrupper över tid. 

Åldersgrupper 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

65-74 år 2240 2130 2080 2010 1970 1940 1940 1960 2000 2060 

75-79 år 900 990 1060 1090 1080 1050 1020 960 910 880 

80-83 370 400 460 520 580 630 690 720 730 720 

84-86 150 180 180 200 230 260 290 320 370 400 

87-89 120 120 130 120 140 140 160 180 200 220 

90+ 90 100 110 120 130 140 140 150 160 170 

summa 3870 3920 4020 4060 4130 4160 4240 4290 4370 4450 

Tabell 1 Antal äldre i Håbo kommun enligt befolkningsprognos 2018, avrundat till närmaste tiotal. 

 

6. Individuellt förhållningssätt 

I arbetet som utförs hos den enskilde så arbetar kommunen för att man i varje möte ska vara 

närvarande och att en professionalitet ska prägla mötet. I kommunen arbetar man i särskilt 

boende och hemtjänst med kontaktmannaskap, vilket innebär att man har en person i 

personalgruppen som arbetar närmare den enskilde. Kontaktmannen ansvarar för att vara 

den person i arbetsgruppen som lite extra värnar om den enskildes vilja och ser till att man i 

arbetsgruppen följer det individuella önskemål som den enskilde kan tänkas ha. Under 2019 

och framåt kommer man i hemtjänsten att arbeta specifikt med utformningen av 

kontaktmannaskapet då man där ser ett utvecklingsbehov. 

Äldreplansträffar 

Vid de träffar som hölls lyftes tankar om att man som äldre med insatser från kommunen ska 

få leva ett liv som är så likt det liv man tidigare levt, i den mån det är möjligt. När man tar 

emot stöd- och hjälpinsatser så är det viktigt att man känner att personalen tar tillvara på de 

resurser som den enskilde har och att man ska kunna fortsätta att odla de intressen man 

tidigare har haft. Det diskuterades också att det är viktigt att äldreomsorgen har en 

flexibilitet så att man har möjlighet att utgå från den enskilde, vad som är viktigt för en 

person är nödvändigtvis inte detsamma som är viktigt för en annan person. 

7. Aktivt och socialt liv 

Att leva ett bra liv som äldre ska vara möjligt för alla, även den som har sviktande hälsa och 

förmåga. Att kunna vara aktiv och att vara med i sociala sammanhang förebygger ohälsa och 

bidrar till bättre hälsa. 
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I kommunen arbetar man med aktiviteter återkommande på särskilt boende. Aktiviteter kan 

ske i många olika former, med individen som utgångspunkt. Aktiviteter som kommunen 

erbjuder kan variera från att sitta ner en stund och hålla handen till promenader och 

utflykter.  

I de fall en enskild har hjälp från kommunen i form av hemtjänst så utförs aktiviteter enligt 

biståndsbedömning. Vid dagverksamheterna för personer med demenssjukdom anordnas 

aktiviteter anpassat för den målgruppen. 

Håbo kommun har en simhall med en simbassäng, relaxavdelning och en rehabavdelning. 

Alla dessa avdelningar har speciella tider då det endast är öppet för pensionärer till ett 

rabatterat pris.  

Äldreplansträffar 

Under äldreplansträffarna så diskuterades det mycket kring aktivt och socialt liv. Det som 

återkom ofta var vikten av att ha anpassade aktiviteter för målgruppen, att en aktivitet för 

den som bor hemma och i dagsläget inte har några stödinsatser måste se annorlunda ut än för 

den som bor på ett särskilt boende.  

För att vara aktiv och ha ett socialt liv ser man att det är viktigt att det finns ett rikt 

föreningsliv och att kommunen arbetar för att främja detta.  

En annan punkt som lyftes var vikten av att kunna ta del av de olika aktiviteter som finns, att 

man kan förflytta sig i samhället, att det finns kommunikationer som underlättar för den som 

är äldre och har en nedsatt rörelseförmåga.  

Flera påtalade också att vara aktiv inte enbart är kommunens ansvar, men kommunen bör 

underlätta genom att se till att det finns gångvägar med bänkar och lösningar som gör att 

man med minskad ork fortfarande vågar ge sig ut i samhället. 

Det framkom också vid äldreplansträffarna att det känns angeläget att när man är i behov av 

en stödinsats som hemtjänst eller särskilt boende, att man fortsatt får ha kvar de intressen 

man tidigare har haft. Personalen ska fortsätta att stödja den enskilde så att man får komma 

ut på utevistelse så ofta man önskar och att man inte blir påtvingad aktiviteter som man inte 

ser något nöje i.  

8. Inflytande och självständighet 

När man blir äldre och står inför en verklighet som innebär att man inte längre kan klara av 

alla moment i sin vardag på egen hand så kommer man ofta i kontakt med kommunen och 

får stöd att klara sin vardag. Detta är ofta en stor omställning och det är av stor vikt att man 

fortsatt har inflytande och självständighet i sin egen vardag. 

I alla områden där en enskild har en insats skriver den enskilde tillsammans med personalen 

en genomförandeplan. Genomförandeplanen är ett dokument som beskriver hur den enskilde 

vill ha sina insatser utförda och som sedan kan användas av personalen för att säkerställa att 

den enskilde har inflytande över sin omsorgssituation. I de fall den enskilde har en 

demenssjukdom så erbjuds man också att skriva en levnadsberättelse. En levnadsberättelse 

är ett dokument där man beskriver hur livet har varit för den enskilde fram till dagsläget, vad 

man har tyckt om att göra osv. Levnadsberättelsen kan med fördel skrivas av anhöriga i 
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samråd med den enskilde och kan sedan fungera som ett underlag för personalen när det 

kommer till exempelvis samtalsämnen och aktiviteter. 

Arbetet med att alla som har insatser ska ha en genomförandeplan som är aktuell är ett 

pågående arbete som man i dagsläget fokuserar extra på. Det kommer att behövas utbildning 

i social dokumentation och genomförandeplaner för att få till ett arbete med 

genomförandeplanerna som löper på smidigt. Under 2019 kommer en plan för dessa 

utbildningar att läggas. 

Under 2019 kommer alla särskilda boenden i kommunens regi att erbjuda olika former av 

samverkan med anhöriga och enskilda. Detta dels för att kunna ge information om hur 

kommunen arbetar och vilka planer som finns men främst för att skapa en dialog där 

kommunen kan ta tillvara på den kunskap och idéer som anhöriga och brukare har samt att 

öka samarbetet mellan kommunen och den enskilde. 

Äldreplansträffar 

Det som framkom på äldreplansträffarna var bland annat att kommunikation är en av de 

grundläggande faktorerna för att man ska känna att man har inflytande och självständighet. 

Kommunikation ansågs vara grunden oavsett om man som äldre hade ett stödbehov eller 

inte. Man tyckte det var viktigt att personal lyssnar och tar en på allvar när man har något att 

framföra. Man påtalade att det kändes särskilt viktigt i de fall man bor hemma och har 

insatser från hemtjänsten, att man kunde styra hur man ville ha sin hjälp när man hade 

personal i sin egen bostad. 

9. Trygghet 

I socialtjänstlagen 5 kap. 4§ framgår det att ”nämnden ska verka för att äldre personer får 

leva och bo självständigt under trygga förhållanden.”  

I kommunen är det viktigt att den enskilde känner sig trygg, ett sätt att säkerställa detta är 

trygghetslarm. Trygghetslarm innebär att man ifrån hemmet kan få kontakt med en 

larmcentral som förmedlar kontakten vidare till hemtjänst eller hemsjukvård som då besöker 

den enskilde. Trygghetslarmen är kostnadsfria för den enskilde men är en biståndsbedömd 

insats. Kommunen arbetar också för att vara tillgängliga för den enskilde, och att den 

enskilde ska få rättssäkra och korrekta beslut. 

Kommunen arbetar aktivt med att få in ny teknik i verksamheterna, mycket av tekniken 

handlar om att öka känslan av trygghet för de som tar emot hjälpinsatser. 

Äldreplansträffar 

Vid träffarna kring äldreplanen så diskuterades trygghet främst ur två perspektiv, dels hur 

utemiljön i kommunen bör se ut samt dels vad som är viktigt för känna trygghet när man har 

insatser från hemtjänst eller särskilt boende. 

När det gäller utemiljön i kommunen så påtalades det att infrastrukturen är viktig, 

exempelvis att det finns tillräckligt med gatubelysning och att man ser till att det inte är för 

höga häckar. En högre närvaro av poliser och väktare var också en fråga som lyftes av flera. 
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Vid de tillfällen då man har en insats från kommunen så tyckte man att det var extra viktigt 

att den personen som kommer för att hjälpa den enskilde känner den personen. Detta då man 

inte vill behöva förklara varje gång hur man vill ha sin hjälp och känna osäkerhet inför om 

personen som är där för att hjälpa har den kompetens som krävs. Personalens kompetens och 

utbildning var också en fråga som diskuterades, särskilt i de fall där den som tar emot en 

insats har en demenssjukdom. 

10. Anhörigstöd.  

En stor del av dagens äldreomsorg utförs av anhöriga som tar hand om sin make/maka eller 

sin åldrande föräldrar. Speciellt är det kvinnorna som ger denna omsorg. Sverige blir dock 

att alltmer jämställt samhälle och i en framtid är det sannolikt att männen kommer att ta ett 

allt större ansvar när det gäller att vårda sin maka eller sambo.  

Då Håbo kommun ser att anhöriga tar ett stort ansvar för att ge omsorg till sina närstående, 

erbjuder kommunen kostnadsfri avlösning upp till 20 timmar i månaden och kräver inget 

biståndsbeslut. Avlösningen sker i hemmet och syftar till att ge ledig tid till den anhörige. Är 

det så att man har ett behov av fler timmar finns möjlighet till utökning med biståndsbeslut. 

Kommunen erbjuder också avlastningsplats vilket är en individuellt utformad insats som 

föregås av en utredning och ett beslut. I utredningen beaktar man både den enskildes och den 

anhöriges behov. Avlastningsplats innebär att den enskilde beviljas boende vissa veckor, 

vilket ger den anhörige en möjlighet till att vila från sitt frivilliga åtagande. 

Kommunen har ett anhörigcentrum som ska verka för att vara en mötesplats för anhöriga. 

Flera föreningar bedriver en aktiv verksamhet på anhörigcentrum. På anhörigcentrum 

arbetar även demensteamet som består av både sjuksköterska och arbetsterapeut. 

Demensteamet finns till för de som upplever sig ha ett sviktande minne eller en 

demenssjukdom och kan i samverkan med andra aktörer ge den enskilde hjälp, råd och stöd. 

Demensteamet arbetar också med stöd och handledning till personal inom hemtjänst, 

hemsjukvård och särskilt boende.  

11. Ny teknik 

Den tekniska utvecklingen gå allt fortare och allt fler hjälpmedel kommer sannolikt att 

komma fram vilket underlättar både för de äldre och personalen och också ger bättre 

förutsättningar för en god vård och omsorg. Den främsta anledningen till att införa nya 

tekniska lösningar är att öka kvaliteten och välbefinnandet hos den enskilde och inte att göra 

ekonomiska vinster. Ny teknik ska ses som ett komplement till de resurser som redan finns i 

verksamheterna.  

I dagsläget använder kommunen bland annat nyckelfria lås, nattkamera, digitala 

trygghetslarm.  

Nyckelfria lås innebär att om en enskild har insatser från hemtjänsten så monteras ett lås 

vilket gör att hemtjänsten kan öppna dörren utan en nyckel, detta innebär att nycklarna som 

den enskilde lämnar ifrån sig kan förvaras säkert och bara i undantagsfall användas. I 

nybyggda hus fungerar tyvärr inte denna teknik utan där måste man använda sig av fysiska 

nycklar.  
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Nattkamera är en tjänst kommunen tillhandahåller till de som har beslut om hemtjänst och 

nattetid är i behov av tillsyn. Väljer man som enskild då att ha en nattkamera istället för ett 

fysiskt besök innebär det att under natten får man tillsyn via en kamera. Tillsynsbesöket via 

kamera sker på förutbestämda tidpunkter och ligger den enskilde och sover under tillsynen 

så kommer denne inte märka av att ett besök har skett, är det så att den enskilde är orolig 

eller inte i sin säng så larmas nattpersonal på hemtjänsten som sedan kommer för ett fysiskt 

besök hos den enskilde. 

I kommunen finns en arbetsgrupp bestående av politiker, tjänstemän samt representanter för 

de olika intresseorganisationerna i kommunen vars uppgift är att omvärldsbevaka de olika 

tekniska och digitala lösningar som finns på marknaden.  

Under 2018 kommer kommunen att införa digital dokumentation, vilket innebär att personal 

i hemtjänst och på boenden ska kunna använda sig av en applikation till mobiltelefon eller 

surfplatta för att dokumentera. I applikationen kommer man också kunna läsa 

dokumentation. Vinsten i detta är bland annat att man kommer att signera en läkemedelslista 

direkt i applikationen vilket gör att sjuksköterskorna kan följa upp i realtid att läkemedlet 

blivit signerat och givet. 

Inom demensverksamheterna arbetar man aktivt med välfärdsteknik i syfte med att skapa ett 

lugn och en trygghet eller för att aktivera den enskilde. Detta kan vara bland annat 

musikdockor, spel och andra tekniska hjälpmedel. 

12. Kompetensförsörjning. 

Rekrytering till äldreomsorgen kommer under kommande år att bli en utmaning i hela 

Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att till 2025 kommer över 

100 000 nyanställningar behöva göras för att bibehålla dagens verksamhetsnivå inom 

välfärden. Detta ställer krav på kommunen som arbetsgivare att utarbeta strategier för att 

rekrytera och behålla personal i sina verksamheter. 

För att vi i Håbo ska kunna möta rekryteringsbehovet och behålla de anställda kommunen 

har inom äldreomsorgen så fokuserar kommunen på att få arbetsplatser med en god 

arbetsmiljö. Detta åstadkommer kommunen med ett nära ledarskap vilket stimulerar 

arbetsglädje. Kommunen arbetar också för att våra arbetsplatser ska vara flexibla och arbeta 

med olika slags schemalösningar så att man som anställd kan få en god balans mellan fritid 

och arbete. För att få en god arbetsmiljö arbetar man bland annat i kommunen med att 

definiera grunduppdragen för alla verksamheter och sedan arbeta med att skapa en förståelse 

för vad det innebär för varje arbetstagare. 

13. Samverkan.  

En samverkan mellan olika aktörer underlättar i alla led, inte minst när det kommer till äldre 

personer i behov av insatser från kommunen. I Håbo kommun finns det ett rikt föreningsliv 

där kommunen i många fall har ett aktivt samarbete.  Kommunen arbetar för att de olika 

förvaltningarna tillsammans ska verka för en bra situation för kommuninvånarna och arbetar 

i flertalet fall över förvaltningsgränserna för att optimera nyttan med insatserna. 

Kommunen har ett aktivt samarbete med Region Uppsala i hälso- och sjukvårdsfrågor, bland 

annat finns en närvårdsstrateg som är samfinansierad med regionen anställd på kommunen. 
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Närvårdsstrategen arbetar med frågor som berör både region och kommun och agerar som 

en länk mellan de två. 

14. Boende.  

I Håbo kommun finns det i dagsläget fyra särskilda boenden varav två är med 

demensinriktning. Totalt rör det sig om 113 platser. I Håbo finns även korttidsplatser och 

växelvårdsplatser får både somatik och demenssjukdom. I figur och tabell nedan redovisas 

de platser på vård- och omsorgsboende som finns i kommunen 2018. Utöver dessa platser 

har kommunen ramavtal med privata utförare där kommunen kan köpa enstaka platser för att 

tillgodose särskilda behov. 

 

Figur 1 Vård- och omsorgsboende i Håbo kommun 2018. Kvadraterna är permanenta boenden och den 

runda är korttidsboende. 

 

Vård- och omsorgsboende Position i kartan Antal platser 

Kommunal utförare  95 

Dalängen 1 18 

Solängen 2 40  

Pomona Hus 4 3 
32 (9 av dessa är 

korttidsplatser) 

Plommonvägen 6* 
Onumrerad (Rund 

prick) 
6 

Entreprenad                                         Pomona hus 2 

(Humana) 
4 32 

Tabell 3 Vård- och omsorgsboenden och antal platser i Håbo kommun 2018. *Korttidsboende 
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Två av äldreboendena ligger i dag med ihopkopplade huskroppar, dessa är Pomona hus 2 

och Pomona hus 4. Pomona 2 drivs på entreprenad och har 32 lägenheter, Pomona 4 drivs i 

kommunal regi och har 24 lägenheter för permanent boende och 8 lägenheter för 

korttidsboende. Båda verksamheter bedrivs i fyra plan per hus. De gemensamma ytorna på 

boendeplanen på Pomona är begränsade med relativt små ytor och en otydlig gräns mellan 

matsal och vardagsrum. Utemiljön är inte särskilt attraktiv då det inte finns någon avgränsad 

yta som tillhör boendet. På plommonvägen 8 och plommonvägen 10 finns det anpassade 

boenden som är till för de som är 75 år och äldre.  

Kommunen kommer att under våren 2019 utreda en alternativ användning av 

plommonvägen 2, 4, 8 och 10, bland annat om husen kan nyttjas som trygghetsboende. 

Till 2021 planeras ytterligare 60 platser att byggas vid Kyrkcentrum. Diskussion finns om 

huruvida Pomona hus 2 och 4 ska fortsätta att vara vård- och omsorgsboenden men ingen 

utredning eller beslut finns ännu. Detta innebär att om det beslutas att Pomona hus 2 och 4 

ska nyttjas till annat än vård- och omsorgsboende så kommer behovet av nytt äldreboende 

uppstå tidigare än prognostiserat. 

Som det ser ut just nu så bor ca 10 % av åldersgruppen 80+ på vård- och omsorgsboende i 

kommunen. Samma antal för de som är i åldersgruppen 65-79 år hamnar på ca 1 %. I tabell 

nedan redovisas hur många procent av åldersgrupperna som bor på särskilt boende i 

kommunen. 

Åldersgrupp 2018 

65-79  1 % 

80-83 6 % 

84-86 18 % 

87-89 25 % 

90+ 44 % 

Tabell 4 Andel av åldersgruppen i Håbo kommun som bor på vård- och omsorgsboende. 

När man tittar på prognosen och gör ett antagande om att den procentuella fördelningen bör 

vara densamma som den är idag, mynnar det ut i hur många personer som under ett år har ett 

behov av särskilt boende, detta kan ses i nedan tabell.  

Åldersgrupp 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

65+ 149 161 172 181 199 211 215 241 260 274 

Tabell 5 Antal personer i behov av vård- och omsorgsboende varje år baserat på åldersgrupperna som 

år 2018 bor på vård- och omsorgsboendena i kommunen samt befolkningsprognosen. 

Då behovet av platser är framtaget på årsbasis så har man tittat på tidigare års in- och 

utflyttningar från särskilt boende. Omsättningen av platser under ett år ligger på ca 20 %. 

Det innebär att antalet fysiska platser som anges i tabell 4 kan skrivas ner med 20 % för att 



 

 PLAN 13(16) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-10 VON 2017/00050 nr 3583 

 
 
 
 
 
 

få fram den faktiska siffran på antal fysiska platser som behövs. Exempelvis så behöver 149 

personer plats på särskilt boende 2019, detta skulle innebära att det behövs 119 platser för att 

täcka det behovet. I tabell nedan beskrivs de fysiska platser som kommer att behövas 

framöver. 

Åldersgrupp 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

65+ 119 129 138 145 159 169 172 193 208 219 

Tabell 6 Antal fysiska platser som kommer att behövas för att täcka behov av särskilt boende. 

 

I kommunen finns i dagsläget 14 platser för korttidsboende och växelvård, detta är ca 12 % 

av hur många platser det finns på vård- och omsorgsboende. Då dessa platser är i det 

närmaste fullbelagda är det rimligt att anta att det är en bra relation. Detta innebär att även 

nya korttids- och växelvårdsplatser behöver byggas alternativt inrymmas i de vård- och 

omsorgsboenden som byggs. Ett alternativ vore att istället för att låta avdelningar vara 

tomma, öppna upp för korttidsverksamhet. Detta både för att utnyttja de lokaler som byggs 

samt att korttidsverksamhet av sin natur är lättare att flytta på då det inte rör sig om 

människors hem. Behovet av korttidsplatser över tid beskrivs i tabell nedan. 

Åldersgrupp 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

65+ 14 15 17 17 19 20 21 23 25 26 

Tabell 7 Behov av antal platser för korttidsboende i Håbo kommun. 

 

Prognosen visar att runt år 2024 kommer antalet platser som kommunen har att vara fyllda, 

inräknat att Pomona fortsatt används som äldreboenden samt att 60 platser vid kyrkcentrum 

finns klara.  

Att ligga i fas med byggande och behov är en utmaning när det gäller äldreboenden då det 

skulle innebära att man ständigt bygger nya, små enheter vilket inte ger en god 

driftsekonomi. Det man bör göra är att bygga större boenden men inte starta verksamhet på 

alla avdelningar.  

Med prognosen som grund så skulle kommunen behöva ett nytt äldreboende 2024 med 50 

platser. Med ett boende med 50 platser skulle det täcka kommunens behov fram till 2028.  I 

tabell nedan redovisas årtal och antal platser som behöver byggas. 

År Antal platser 

2024 50 stycken 

Tabell 8 Behov av nybyggnation i Håbo kommun för särskilt boende. 
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15. Dagverksamheter.  

Väl fungerande dagverksamheter är viktigt för att de äldre ska kunna bo kvar hemma så 

länge man önskar. I och med att antalet äldre ökar så ökar också behovet av dagverksamhet. 

I Bålsta finns det en dagverksamhet för personer med demenssjukdom där man ordnar 

aktiviteter och utflykter som syftar till att ge positiv stimulans. Dagverksamheten arbetar för 

att alla som besöker den ska känna sig trygga och hemmastadda. Insatsen dagverksamhet är 

biståndsbedömd insats och de som fattar besluten är biståndshandläggarna på kommunen. 

Under 2019 planeras ytterligare en dagverksamhet för personer med demenssjukdom då 

behovet i kommunen ökar. I kommunen har demensteamet kontakt med personer som ännu 

inte har insatser i kommunen och kan därigenom kartlägga när behov av nya 

dagverksamheter finns, detta görs löpande och det kan komma att finnas anledning att utöka 

dagverksamheten ytterligare under de kommande åren. 

Dagverksamheten som idag inryms i Dalängens äldreboende behöver flytta till nya lokaler 

inom de närmaste åren. Bedömningen är att ytterligare en dagverksamhet för demenssjuka 

behöver öppna 2025. 

Dagverksamheten kommer att behöva utökas samt den befintliga verksamheten är i behov av 

ny lokal. I tabell nedan beskrivs de lokaler som behövs samt när i tid de kommer att 

behövas. 

Verksamhet År 

Dalängens dagverksamhet Snarast 

Ny dagverksamhet för demenssjuka 2019 

Ny dagverksamhet för demenssjuka 2025 

Tabell 9 Behov av lokaler för dagverksamhet i kommunen 

 

16. Mötesplatser.  

En viktig förutsättning för att kunna leva ett gott liv och skapa förutsättningar för en god 

hälsa är att man finns i ett socialt sammanhang. 

Biblioteket är en verksamhet som är en naturlig social plats där man kan möta andra 

personer bland annat på ordnade arrangemang men också oplanerade, spontana besök. 

I Håbo kommun finns en träffpunkt som är öppen för alla över 65 år, den ligger i centrala 

Bålsta, vid Pomonas äldreboende. På träffpunkten finns ett brett utbud av aktiviteter såsom 

balansträning, musiklekar, sociala engagemang med mera. På träffpunkten arbetar två 

aktivitetsledare som planerar och håller i de olika aktiviteterna. 

På Pomona driver kommunen en restaurang som är öppen för allmänheten men har 

rabatterat pris för den som är över 65 år.  
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Det finns en samlingslokal för pensionärer som heter Skeppet och finns på Skeppsvägen. De 

som driver verksamheterna på Skeppet är Finska föreningen BFF, PRO och SPF. 

Föreningarna arrangerar studiecirklar, gymnastik, dans, bridge, underhållning, utflykter med 

mera. 

17. Kultur i vården och omsorgen. 

Kultur ger ljusglimtar i tillvaron, skapar värdefulla möten och ger verktyg för reflektion. Att 

delta i kulturlivet är en viktig friskfaktor. 

Biblioteket i Håbo kommun är en viktig aktör när det gäller kultur för äldre. På biblioteket 

arbetas det med bokcirklar, litteraturaftnar, digital handledning med mera, detta riktar sig 

inte enbart till äldre personer men många av deltagarna är äldre. Biblioteket har även anställt 

en verksamhetsutvecklare som kommer att arbeta mot gruppen 65 år och äldre som har 

insatser från kommunen. Bland annat arbetar de med att ta fram så kallade minneslådor till 

verksamheterna och på sikt är planen att införa ”boken kommer”. Minneslådor är ett koncept 

för reminiscens och kommer att bestå av olika teman med saker som kan kopplas till det 

temat. Boken kommer är till för att tillgängliggöra bibliotekets tjänster för de personer som 

inte kan ta sig till bibliotekets lokaler.   

De som bor på särskilt boende har ofta svårt att tillgodogöra sig av den kultur som finns ute i 

samhället, där arbetar kommunen med att föra in olika slags kulturyttringar på boendet. 

Detta kan ske i många olika former, några av dessa kan vara att man uppmärksammar 

högtider, tittar på film och spelar musik.  

18. Hemsjukvård, rehabilitering 

Alla människor ska så långt det är möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin bostad så 

länge de själva önskar. I hemmet ska man kunna få hjälp och stöd i det dagliga livet. Man 

ska också kunna få hjälp med personlig omvårdnad och/eller hälso- och sjukvård. 

I Håbo kommun finns hemsjukvård vilket är hälso- och sjukvård som utförs i den enskildes 

hem. Det kan vara hjälp med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagning eller 

annan omvårdnad. Förskrivning av inkontinenshjälpmedel ingår i hemsjukvårdens insatser. 

Hemsjukvården kan vara båda av kortare och längre karaktär. För att få hemsjukvård ska 

man ha ett varaktigt eller återkommande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser samt inte 

kunna ta sig till sin vårdcentral för insatser.  

Rehabiliterande insatser ska stötta den som har en tillfällig eller långvarig 

funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina 

förutsättningar och behov. Rehabilitering syftar till att återfå funktion/förmåga efter 

sjukdom/skada samt att bibehålla funktion/förmåga så långt som möjligt trots 

funktionsnedsättning.  

Kommunens rehabilitering vänder sig till den som har behov av rehabilitering i hemmiljö 

och som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta sig till en vårdcentral. 

Rehabiliteringsbehovet ska överstiga två veckor och kan innefatta arbetsterapeutiska 

och/eller sjukgymnastiska insatser. Rehabilitering i hemmet kan till exempel innebära 

träning av olika slag såsom gångträning, rörlighetsträning, träning i att använda hjälpmedel 

och träning av vardagliga aktiviteter som att klä sig. 
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19. Annan service till äldre 

I Håbo kommun finns en ombudsman för äldre och funktionsnedsatta anställd. 

Ombudsmannens uppgift är att ge information, vägledning och stöd till den som är äldre i 

kommunen. Ombudsmannen tar också emot synpunkter och kan ge stöd i kontakten med 

tjänstemän, politiker eller myndigheter.  

Kommunen har fotvårdarsterapeuter anställda med kompetens att utföra medicinsk fotvård, 

dels för de som har en remiss från regionen och då betalar enligt regionens taxa, dels för de 

som inte har en remiss. För de som inte har en remiss och använder sig av kommunens 

fotvård så får man en lägre taxa när man är över 65 år. 

I kommunen finns en fixartjänst som är tillgänglig för alla över 65 år och kan hjälpa till med 

enklare hushållssysslor såsom byta glödlampor, hämta enstaka saker från vind eller källare, 

fästa lösa sladdar, montera brandvarnare och sätta upp tavlor. Fixartjänsten är inte 

biståndsbedömd utan är tillgänglig för alla kommuninvånare över 65. 

 

---slut--- 


