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 Social omsorg 
En bra välfärd för alla  

Socialdemokraterna värnar om den generella välfärden som ska erbjuda mer än 

bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla och finansieras solidariskt, hålla en god 

kvalité, styras av behov och ges på lika villkor.  

Socialdemokraterna vill att den kommunalt finansierade välfärden i huvudsak ska 

bedrivas i kommunal regi. Oavsett var någonstans i livet man befinner sig, om man 

är gammal eller ung, med eller utan funktionsvariation så ska alla ges förutsättningar 

att leva sitt liv på sina egna villkor. 

 

Vård och omsorg  

Grundstommen i en demokrati är att politiken har inflytande över hur våra 

skattepengar används och fördelas. Vår inställning är därför att alla förändringar 

alltid måste bidra till att skattebetalarna får mer och en bättre välfärd för varje 

skattekrona. Vår utgångspunkt är att skattepengar ska användas för att utveckla 

välfärden.  

Vi uppmuntrar gärna personal att starta och driva intraprenader som en egen 

resultatenhet. Detta främjar kortare beslutsvägar och möjligheten att planera 

verksamheten på längre sikt. 

 

Socialdemokraterna vill:  

 

 att vård och omsorg i huvudsak ska bedrivas i offentlig regi  

 

 att intraprenader är välkomna alternativ inom vård och omsorg  

 

Värdig ålderdom  

Hälsa och omsorgen om äldre är inte bara de äldres och de anhörigas angelägenhet. 

Det är en angelägenhet för alla i samhället. 

Vi lever längre och andelen äldre i Simrishamns kommun ökar. Det är en stor 

framgång för vårt välfärdssamhälle. Men det ställer också krav på vår sociala omsorg 

och förebyggande insatser. Det är för oss socialdemokrater en självklarhet att alla 

ska ha rätt att leva ett bra liv vilket innefattar en värdig och trygg ålderdom.  

Alla äldre ska kunna fortsätta att leva ett aktivt och självständigt liv och vid behov få 

den omsorg de behöver. Äldre ska ges möjlighet till ett gott åldrande och samtidigt 

få en god vård och omsorg när det behövs. Vården ska bygga på att man som äldre 

är delaktig och känner sig trygg samt upplever ett välbefinnande.  

För att kommunen ska vara framgångsrik i sitt arbete med att tillgodose personer 

med funktionsvariation och äldres rättigheter krävs ett nära samarbete och en bred 

dialog med olika intressegrupper.  
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Socialdemokraterna vill:  

 

 att alla äldre ska känna sig trygga och veta vart man vänder sig om man  

 behöver hjälp 

 

 att alla äldre i större utsträckning ska få påverka sitt liv och sin vardag  

 

Psykisk hälsa  

Vi behöver öka kunskapen om äldre och deras psykiska hälsa.  

Vi vill därför skapa utvecklingsprojekt som fokuserar på den psykiska hälsan. 

Projektet ska innehålla utbildning där praktik och teori varvas.  

Vård- och omsorgspersonal bör få tillgång till fortbildning för ett tidigt 

uppmärksammande och ge rådgivning vad gäller psykisk hälsa  

 

Socialdemokraterna vill: 

 

 skapa utvecklingsprojekt med fokus på den psykiska hälsan 

 

 utbilda personal för att uppmärksamma äldres psykiska hälsa 

 

Senior Sport School 

För att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Simrishamn och att 

inspirera till en aktiv och meningsfull fritid vill socialdemokraterna stimulera även 

äldre till motion och idrott. 

 

Socialdemokraterna vill: 

 

 främja motion för ett hälsosamt åldrande 

 

 utveckla Senior Sport School kurser som en återkommande insats 

 

LSS Lagen om stöd o service  

Daglig verksamhet inom LSS är till för att deltagarna ska få en meningsfull 

sysselsättning som ska hålla en hög kvalitet och utveckla deltagarna till mer 

självständiga individer.  

Goda exempel är ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden genom praktik och 

lönebidragsanställning.  

Det gäller att titta på styrkor och intressen och försöka hitta aktiviteter som är 

anpassade för varje individ. 
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Socialdemokraterna vill: 

 

 skapa utvecklande, stimulerande och meningsfulla sysselsättningar/arbete för  

 personer med funktionsvariationer  

 

 hitta nya och utmanande sysselsättningar/arbete i dialog tillsammans med det  

 lokala näringslivet 

 

Tillgänglighet 

Vi har idag ett samhälle där personer med funktionsvariationer inte har samma 

möjligheter som andra. Många gånger ses personer med funktionsvariation i första 

hand som personer med vård- och omsorgsbehov och man glömmer bort allas rätt 

till delaktighet på lika villkor. En funktionsvariation blir ett handikapp först när 

individen möter brister i miljön eller verksamheten.  

Socialdemokraterna vill gå vidare med att forma ett samhälle som i verklig mening 

är tillgängligt för alla. Allmänna lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.  

Den offentliga sektorn måste bli ett föredöme i att bekämpa diskriminering och 

otillgänglighet. Vid all offentlig upphandling ska krav ställas på tillgänglighet för 

personer med funktionsvariationer.  

Socialdemokraterna anser det viktigt att ha tillgängliga och anpassade bostäder som 

möter allas behov.  

Möjligheten till att bo kvar i det egna hemmet trots omfattande vård och 

omsorgsinsatser skall vara en självklarhet. Vi vill därför ta ett helhetsgrepp och se 

över kommunens bostadsområden och anpassa dessa för att kunna möta de 

aktuella behoven. Socialdemokraterna vill därför göra en tillgänglighetsinventering 

som är kopplad till en handlingsplan. Planen ska även innehålla datum för åtgärd.  

 

Socialdemokraterna vill:  

 

 göra den fysiska miljön tillgänglig för alla medborgare och besökare 

 

 att tillgängligheten i bostadsområden ses över i såväl inre som yttre miljö  

 

 göra en tillgänglighetsinventering för att koppla denna till en handlingsplan 

 

 att vid all samhällsplanering ska ett kommunalt handikappråd vara  

 remissinstans  
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Den goda maten  

Maten är oavsett ålder av central betydelse för den upplevda livskvaliteten. Det är 

dagens höjdpunkt för många. En måltid ska vara god, näringsrik och serveras i en 

tilltalande miljö. Själva måltidsupplevelsen är minst lika viktig som maten.  

Varje brukare ska kunna vara med och påverka maten genom kost eller matråd. 

Maten ska tillagas där den äts och de råvaror som används i matlagningen ska i 

möjligaste mån vara ekologiska och närproducerade.  

Vi vill göra en kvalitetssatsning på maten inom all vård och omsorg och göra 

Simrishamns kommun till en föregångare när det gäller både hälsosam och 

näringsrik mat. 

Sällskap vid måltiden främjar aptiten och vi vill att Simrishamns kommun 

tillsammans med frivilligorganisationerna anordnar måltidssällskap inom 

hemtjänsten.   

 

Socialdemokraterna vill:  

 

 att maten ska vara god, näringsrik och serveras i en tilltalande miljö  

 

 att maten tillagas där den äts  

 

 att kommunen blir en föregångare i hälsosam och näringsrik mat  

 

 att måltidssällskap införs som en insats inom hemtjänst som anordnas  

 tillsammans med frivilliga organisationer där lunchen för den frivilliga erhålls  

 avgiftsfritt 

 

Inflytande  

Vi socialdemokrater anser att alla ska känna sig trygga i sin bostad. Det finns idag 

äldre personer som känner sig otrygga och ensamma i sitt boende, men som inte 

uppfyller kraven för att beviljas ett särskilt boende.  

Socialdemokraterna vill att det vid bedömningen av behovet av särskilt boende tas 

särskild hänsyn till personer över 85 år. Individen skall i större omfattning få 

möjlighet att påverka hur och när insatser inom vård- och omsorg utförs.  

Det lyfts ofta fram att det som äldre värderar mest när det gäller kvaliteten i 

hemtjänsten är att det är kontinuitet i vardagslivet. Det är därför av vikt att i dialog 

komma fram till varje enskild brukares önskemål.  

 

Socialdemokraterna vill:  

 

 att särskild hänsyn tas till personer över 85 år vid bedömning av särskilt boende 
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 främja kontinuitet i dialog med brukarens önskemål  

 

Kultur i omsorgen   

Kulturupplevelser och eget skapande gör att vi mår bättre både till kropp och själ. 

Vi får känna glädje, gemenskap och meningsfullhet och det behöver vi göra hela 

livet. Tillgängligheten till kultur i omsorgen ska ökas och det ska ske på brukarens 

egna villkor.   

Utvecklingen med digital teknik kan göra det möjligt att möta kulturen på nära håll.  

 

Socialdemokrater vill:  

 

 att kulturens roll i omsorgen utvecklas  

 

 att metoder skapas så att detta kan genomföras på brukarens egna villkor  

 

 öka tillgängligheten till det sociala och kulturella utbudet, genom användandet  

 av digital teknik  

 

Anhörigstöd  

Allt fler får vård och omsorg i hemmet och för att det ska fungera på bästa sätt 

måste det finnas stöd och hjälp till de anhöriga. Anhörigstöd är ett begrepp som 

innefattar många olika typer av insatser med syfte att hjälpa, underlätta och stödja 

anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller 

personer med funktionsvariation.  

Avlastning för den anhörige ska innebära att denne ska känna sig trygg med det stöd 

som erhålls. Möjlighet att träffa andra i samma situation och få byta erfarenheter 

ska finnas i närområdet.  

Frivilligorganisationer kan i många fall bidra till att utveckla utbud och kvalitet inom 

äldreomsorgen.  

 

Socialdemokraterna vill:  

 

 att anhörigcentrum utvecklas med syfte att ge anhöriga en samlingsplats för  

 avlastning och erfarenhetsutbyte i närområdet 

 

 att anhörigas och frivilligas insatser inom vård och omsorg uppmuntras och 

 underlättas   
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Säker vård och omsorg 

All vård och omsorg ska utföras med hög kvalité och säkerhet. Alla, både vårdtagare 

och utförare, ska känna sig trygga med sättet hur vård och omsorg utförs.  

Ett bättre IT-stöd med en sammanhållen journal anser vi vara ett måste för att 

förebygga tillbud och ge förutsättningar för en säker vård och omsorg.  

Det är inte ovanligt att personer med flera sjukdomar behöver vård och omsorg från 

både kommunen, primärvården och sjukvården samtidigt. God samverkan mellan 

kommunen och Region Skåne är därför viktigt för en god vård och omsorgskvalitet.  

Det är viktigt att vård i livets slutskede sker på ett värdigt sätt vilket ska garanteras 

genom palliativa team och specialutbildad personal.  

 

Socialdemokraterna vill:  

 

 att en god vård i livets slutskede ska garanteras genom palliativa team  

 

 att en utveckling av avvikelsehanteringen ska leda till ett ständigt lärande och  

 förbättringar av verksamheten  

 

 att IT-stöd utvecklas för att underlätta arbete och kunskap om enskilda brukare  

 

Demensvård  

Det allra viktigaste i demensvården är det mänskliga mötet mellan vårdaren och den 

demenssjuke. Därför är det särskilt viktigt att vi ger personalen möjlighet till att 

hantera sådana möten. För att kunna ge rätt sorts hjälp behöver personal i 

demensvården utbildning och handledning. Lika viktigt är det att stödja anhöriga 

som vårdar demenssjuka i hemmet.  

Demensboenden ska vara särskilt anpassade där småskaligheten, hemkänslan och 

närheten mellan boende och personal är en viktig förutsättning för god omvårdnad.  

Allt fler yngre får en demensdiagnos och vi vill därför utveckla speciella boenden för 

de yngre dementa.  

 

Socialdemokraterna vill:  

 

 att all personal ges den utbildning och handledning som krävs  

 

 att stöd ges till anhöriga i form av avlösning, kunskap och handledning  

 

 att demensboenden anpassas efter ålder  

 

 


