
 VALPROGRAM
 FÖR ÄLDRE



EN KOMMUN FÖR ÄLDRE
Att kunna trivas i Skellefteå Kommun ska vara en 
självklarhet, oavsett ålder. Att bli äldre i Skellefteå 
ska vara tryggt och den som har behov av hjälp 
och stöd ska få det. Samtidigt ska vardagen kunna 
vara rolig och spännande.
Ett löfte om en omfattande omsorg 
Äldreomsorgen i Skellefteå är och har historiskt varit mer generös än jämförbara 
kommuner. Det är en politisk prioritering utifrån vår socialdemokratiska modell 
och vårt fokus på social hållbarhet. Ibland får vi kritik för att våra kostnader är 
för stora eller åtaganden för omfattande. Men vi Socialdemokrater lovar att 
fortsätta erbjuda mer. Fler platser på Vård- och omsorgsboenden, en stor del av 
kommunens budget till omsorg och en hemtjänst som ger det stöd som behövs 
och lite till. Vi vet också att en välmående personal ger välmående brukare.  
Därför måste vi fortsätta arbeta för att förbättra kontinuitet, arbetsmiljö och  
delaktighet för personalen i omsorgen. 

Framtidens möjligheter  
I Skellefteå Kommun har vi kommit långt med digitala tjänster. Tekniken ska inte 
ersätta duktig vårdpersonal utan göra omsorgen bättre. Exempelvis kan vi tack 
vare trygghetskameror slippa störa nattsömnen för den som behöver tillsyn. 
Med saker som videosamtal, trygghetslarm och läkemedelsgivare kan  
tryggheten och självständigheten stärkas för äldre. Välfärdsteknik kan också 
vara positivt för personalens arbetsmiljö. Den kan skapa mer tid för kontakt 
med den som får omsorg och större möjlighet att hjälpa utifrån behov.  

Kultur och fritid för äldre   
Det ska finnas möjlighet till en givande fritid och ett kulturutbud som passar alla, 
i hela Skellefteå Kommun. Sara Kulturhus har med teater, bibliotek, museum och 
restauranger möjlighet att bli en fantastisk mötesplats. Med hjälp av föreningar, 
studieförbund, bibliotek och mötesplatser så ska det finnas aktiviteter för alla, 
på ett rimligt avstånd. Äldre ska kunna delta på lika villkor, därför måste  
färdtjänsten fungera. En fungerande färdtjänst ska vara en självklar del av  
kommunens service.



SATSNINGAR
Under mandatperioden vill vi  
Socialdemokrater arbeta för:

Principlöfte: Inga vinster i vård, stöd och omsorg!  
Verksamheten ska fortsatt drivas i kommunal regi.  
Resurser avsatta till vård, stöd och omsorg ska inte 
gå till vinster i privata företag.

• Ett åtgärdspaket för att förbättra arbetsmiljön för  
anställda i vård, stöd och omsorg ska tas fram.  
Fokus på schemaläggning, handlingsfrihet  
och hälsa.

• Handlingskraft för att motverka ensamhet!  
Lösning för finansiering av mötesplatser  
för äldre och andra daglediga. På flera ställen i  
kommunen.

• Arbetsskor till personalen i vård, stöd och omsorg.

• Ökad grundbemanning i vård, stöd och omsorg. 



””Det här valprogrammet innehåller massor av viktigt. 
Men kom ihåg att alla satsningar i de andra  

valprogrammen också kommer att göra nytta för äldre. 

Kollektivtrafik, vägunderhåll, bibliotek, idrott, ett  
livslångt lärande. All vår politik ska vara bra för äldre.” 

 
Wilma Fallgren-Ahlström - SSU Skellefteå
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