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VÄLFÄRDSLÖFTET  
 

God vård och omsorg för Karlstads 

äldre 

Facebook: facebook.com/kristdemokraterna 

Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba 

Twitter: @kdriks, @BuschEbba 

Webbplats: www.kristdemokraterna.se 

E-post: info@kristdemokraterna.se 



 

2 

Inledning 
 

Många ställer sig frågan om man vågar bli gammal i dagens Sverige. Som människor 
har vi inget val. Ingen kan stoppa tiden. Men vi kan välja vilket samhälle vi vill skapa, 
vad vi ska använda våra gemensamma resurser till.  

Med vår politik ska vi göra livet lite lättare att leva. Vi vill se till att det finns en plats 
på äldreboendet. Och att pensionen räcker hela månaden ut. Alla ska kunna få god 
vård i rätt tid, utan väntan. Det är politikens uppgift. Det är vår skyldighet gentemot 
dem som byggt vårt land.  

Äldreomsorgen står inför utmaningar. Befolkningen lever allt längre och gruppen 
äldre blir större. Samtidigt har situationen inom vård- och äldreomsorg under den 
socialdemokratiska regeringen försämrats. Vi bedömer utifrån nuvarande byggtakt av 
äldreboende samt prognoser att det 2030 kommer att saknas ytterligare 20 000 
äldreboendeplatser.  

Samtidigt växer vårdköerna, väntetiderna på akuten är långa och sjukhusen saknar 
vårdplatser. Det här är något som går att förändra. Andra beslut på nationell och 
lokal nivå skulle kunna förändra den här utvecklingen. Men på många håll väljer man 
att blunda eller prioritera fel. Det är ett svek mot våra äldre.  

Kristdemokraterna prioriterar välfärdens mest centrala delar. I vårt förslag till 
statsbudget lägger vi 27,3 miljarder kronor mer än regeringen till vård och omsorg. 
Det är både mer pengar och smartare pengar som syftar till att förändra vårdens 
arbetssätt.  

Våra äldre förtjänar att bli bemötta med respekt och värdighet. Att få bo i en trygg och 
kärleksfull miljö omgiven av personer med kompetens och tid för uppdraget ser vi 
som en självklarhet. Våra äldre känner bäst sina egna behov. Detta måste vara 
utgångspunkten till all äldreomsorg. Vi tror på en politik som låter varje människa 
behålla sin personlighet även på äldre dagar. Äldreomsorgen ska kännetecknas av 
delaktighet, värdighet, trygghet och valfrihet. 

När Kristdemokraterna satt i regeringsställning införde vi en valfrihetsreform, LOV, 
som gav äldre möjlighet att välja utförare av hemtjänst. Vi införde en även en 
värdighetsgaranti i äldreomsorgen.  

Den här rapporten innehåller viktiga steg i rätt riktning för att möta de 
utmaningar och de problem som finns inom äldreomsorgen i vår kommun. På 
lokal nivå kommer vi att återkomma kring detaljerna om hur vi vill genomföra 
förslagen. Vi kommer inte att lova allt till alla. Men vi lovar att prioritera 
välfärden. Det är vårt välfärdslöfte för de äldre  



 

3 

Kristdemokraternas välfärdslöfte till Karlstads äldre  

  

Stärk äldres ekonomi 

• Ta bort pensionärsskatten. Kristdemokraterna sänker skatten på pension och 
tar helt bort skillnaden i beskattning mellan lön och pension med start 2018.  

• Stärk bostadstillägget. Vi föreslår därför en generell höjning av 
bostadstillägget med 300 kr för sammanboende och 500 kr för ensamboende. 
Vi föreslår dessutom att taket för bostadstillägg justeras från nuvarande nivå 
på 5090 kr per månad för ensamboende och 2545 kr för sammanboende till 
7500 kr för ensamboende och 3750 kr för sammanboende. 

• Dubbla jobbskatteavdraget för personer över 64 år. Fler, inte färre, äldre 
personer som kan och vill fortsätta arbeta ska uppmuntras att göra det. Därför 
fördubblar vi jobbskatteavdraget och tar bort den särskilda löneskatten för 
äldre som arbetar.  

Hemtjänst 

• Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare ska inte överstiga 10 olika 
personer i genomsnitt per 14-dagarsperiod. Målet är att det för de flesta ska 
vara färre. 

• I Karlstad är det möjligt att välja utförare av hemtjänst genom Lagen om 
valfrihetssystem, LOV. Dock finns bara en utförare utöver kommunen vilket 
begränsar möjligheten att välja. Det behövs med andra ord fler utförare.  

• Varje person ska kunna välja leverantör av hemsänd mat.  

• Kommunen ska erbjuda alla över 65 år trygghetslarm utan 
biståndsbedömning.  

• Det ska bli lättare för hemtjänsttagare att få tag i kommunens 
hemtjänstpersonal om behov uppstår. 

 

Äldreboende  

• Införa en äldreboendegaranti som innebär att alla över 85 år som så önskar, 
får plats i anpassat boende, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende 
när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning.  

• Fler platser i särskilt boende med hemtjänst stöd, så kallade servicehus ska 
inrättas för att möjliggöra att fler ska kunna få plats på äldreboende. 

• De olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje 
persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov 
exempelvis genom profileringar och temaboenden. 

• Fler vårdboendeplatser ska upphandlas för att skapa större mångfald och 
valfrihet.  

• En äldreboendemiljard ska införas som riktar sig till kommuner som klarar att 
ge plats inom 3 månader. 
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• Öka investeringsstödet till kommuner som bygger äldreboenden eller 
trygghetsboende.  

• Höjda vitesbelopp när kommunerna inte klarar att leverera särskilt boende i 
tid. Det kan idag bli allt mellan 10 000 kronor och 1 miljon kronor. Den lägre 
gränsen behöver höjas  
 
 

Vård  

• Vårdserviceteam ska inrättas med personal som avlastar vårdpersonalen 
arbetsuppgifter, exempelvis administrativa tjänster, service i form av 
transporter och städning med mera.  

• Arbetet med mobila enheter i samverkan med landstinget/regionen som kan 
ge vård i hemmet i de fall detta är en bättre lösning än inläggning vid sjukhus 
ska vidareutvecklas.. 

• Kommunen ska ha rätt att anställa läkare.  

 

Övrigt 

• Anhöriga har en ovärderlig uppgift. Anhörigstödet ska därför fortsätta att 
utvecklas. Målet är att Karlstad ska ha Sveriges bästa anhörigstöd. 

• Civilsamhället fyller för många en viktig funktion för att skapa mening och 
gemenskap. Samarbetet med och stödet till civilsamhället ska därför utvecklas 
för att äldre med begynnande demens ska kunna fortsätta sitt 
föreningsengagemang. 

• Arbetet med kognitiva hjälpmedel ska utvecklas för att personer med demens 
och andra funktionsnedsättningar bättre ska kunna klara sin vardag. 
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Nuläge i kommunens äldreomsorg   

I oktober presenterade Socialstyrelsen sin årliga rapport om äldreomsorgen och 
hemtjänsten, ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 - En rikstäckande 
undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende”.  

I rapporten framgår att äldre som har äldreomsorg i Sverige generellt sett är nöjda 
och tycker att den fungerar bra. Så är också fallet för Karlstad, det är mycket som vi 
kan vara stolta över även om vi naturligtvis kan bli bättre. I kommunen svarar 
exempelvis över fyra femtedelar av de äldre att de är nöjda eller mycket nöjda med 
sitt äldreboende och 92 procent uppger att de fått det boende som de vill ha.  

Ett hundratal kommuner i Sverige har genomfört Lagen om valfrihetssystem, LOV, 
däribland Karlstad vilket innebär att hemtjänstkunderna får välja utförare av 
exempelvis hemtjänst. I Karlstad finns det dock bara en utförare av hemtjänst utöver 
kommunen vilket begränsar möjligheten att välja. 

Vid en närmare titt på de olika indikatorerna kan vi dock se att vi har saker kvar att 
göra i Karlstad. Exempelvis svarar en femtedel av de som har hemtjänst att det är 
ganska svårt, eller mycket svårt att få tag på hemtjänstpersonalen vid behov, för 
riksgenomsnittet är samma siffra ungefär en tiondel. Drygt en fjärdedel upplever inte 
heller att de kan påverka vid vilken tid personalen ska komma. 

Riktigt allvarligt är att närmare 60 procent på våra boenden uppger att de upplever 
oro, ängslan eller ångest av lättare eller svårare grad. Och för dem med hemtjänst är 
siffran nästan lika hög även om andelen med svåra besvär är lägre. 
 
När man studerar kund- och brukar undersökningar kan man också se att nöjdheten 
varierar ganska kraftigt mellan olika enheter och boenden, vilket visar på möjligheter 
till förbättringar. 

Slutligen några fakta från socialstyrelsens sammanställning 2016 avseende 
Karlstads kommun: 
 

I tabellen syns sex av de indikatorer som mäts av Socialstyrelsen gällande 
hemtjänsten  
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I tabellen syns sju av de indikatorer som mäts av Socialstyrelsen gällande särskilda 
boenden   

 

 

 

 

Kontakt 
Kristdemokraterna i Karlstad 

 

Post – och Besöksadress 

Barkassens kontorshotell, Lagergrens gata 2 

65226 KARLSTAD 

Telefon. 070-001 09 85 

 

E-post: karlstad@kristdemokraterna.se 

Hemsida: karlstad.kristdemokraterna.se 

 

Erik Nilsson, kommunalråd 

E-post: erik.nilsson2@karlstad.se 

Telefon: 070-001 03 21 
 

 

Mattias J Fröding, politisk sekreterare 

E-post: mattias.froding@karlstad.se 

Telefon: 070-001 09 85 

 

  

mailto:mattias.froding@karlstad.se
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