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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-10 enligt kommunstyrelsens förslag att fastställa
boendeplan för äldre 2014-2035. En handlingsplan ska upprättas utifrån de förslag som
framkommit i boendeplanen. Handlingsplanen är ett levande dokument och Vård och
Omsorg ansvarar för att den är aktuell och efterlevs.

1. Bostäder för äldre
I boendeplanen för äldre påvisas fyra strategier för äldres framtida boendeformer, dessa
återfinns i bostadsförsörjningsplanen. De fyra strategierna är; ökad kunskap, öka
normaliseringen, ökad tillgänglighet samt öka antalet mellanboenden. Nedan redovisas
åtgärder för hur vi ska uppnå dessa strategier. Sammankallande för genomförande av
handlingsplan övergripande är verksamhetschef Vård och omsorg. Ansvarig för de olika
delaktiviteterna kommer att vara olika enheter eller grupper beroende på vad som ska
genomföras.

1.1. Strategi för Ökad kunskap

Vård och Omsorg
815 80 Tierp



Genomföra behovsanalys för en årlig uppföljning av
befolkningsutvecklingen utifrån åldergrupperna 65- 80 år och
äldre. Redovisas årligen i december



Genomföra tillgänglighetsinventeringar i befintliga bostäder med
stöd av boverkets stimulansmedel för inventering av fysisk
tillgänglighet i flerbostadsbeståndet. Sker under 2015-2016 i
samarbete med Tierps byggen.



Genomföra kontinuerliga dialoger där äldre får ta del av aktuell
information om vad kommunen, andra myndigheter och privata
aktörer kan erbjuda. Att informera om vikten av att planera sitt
boende i tid samt att informera om vilka insatser som kan sökas
genom kommunen. kommunen arrangerar bomässa vart tredje
år där olika aktörer erbjuds in, t.ex. privata fastighetsbolag,
banker, bygg och miljö, myndighetutövare för att ge aktuell
information, fastighetsmäklare, hjälpmedelsansvarig. Planerat
till våren 2016.



Ansvarig: Verksamhetschef Vård och Omsorg och VD Tierps
byggen

Handläggare
Helena Carlsson
Verksamhetschef
Telefon: 0293-21 86 00
E-post: Helena.Carlsson@tierp.se
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Aktörer: Fysisk planering, bygg och miljö, processtöd,
intresseorganisationer, Tierpsbyggen, privata aktörer,
Individ och familjeomsorg.

1.2. Strategi för att Öka normalisering


Informera om tillgänglighetsinventeringar och åtgärder för att
öka möjligheten att bo ändamålsenligt i det normala
bostadsbeståndet, se aktivitet ovan. Samhällsbyggnad ansvarar
för att informera intressenter. Information planeras till 2017
efter genomförd tillgänglighetsinventering som sker under 20152016.



Bevaka förändringar i aktuell lagstiftning avseende
bostadsanpassning. Enheten Individ och familj IFO är i dag
ansvarig för bostadsanpassning. IFO Upprättar information om
lagförändringar fortlöpande efterförändring i lagstiftning.
Informationen ska vara lättillgänglig för externa aktörer,
fastighetsägare och övriga intressenter.



Genomföra kontinuerliga informationsträffar där äldre får ta del
av aktuell information om vad kommunen, andra myndigheter
och privata aktörer kan erbjuda. Genom att kommunen
arrangerar bomässa vart tredje år där olika aktörer erbjuds in, t
ex privata fastighetsbolag, banker, bygg och miljö,
myndighetutövare för att ge aktuell information. se punkt 1:1



Ansvarig: Verksamhetschef Vård och Omsorg, Chef
Samhällsbyggnad och VD Tierpsbyggen



Aktörer: Tierpsbyggen, fysisk planering, processtöd, Individ
och familjeomsorg, intresseorganisationer och andra privata
aktörer.
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1.3. Strategi för att Öka tillgänglighet


Att kontinuerligt följa utvecklingen inom området tillgänglighet,
genomföra omvärdsbevakning och lyfta fram goda exempel samt
förändringar i lagstiftning, praxis. Samhällsbyggnad ansvarar för
tillgodose intressenter aktuell information.



Utveckla rådgivning avesende tillgänglighet i samband med
ansökan om bygglov och kvalitetskontroll.



Ansvarig: Chef Samhällsbyggnad



Aktörer: Tierpsbyggen, fysisk planering,
planberedningsgrupp, processtöd, bygg och miljö.

1.4. Strategi för ökat antal Mellanboende


Arbeta fram en definition på vad mellanboende och
trygghetsbostäder är i Tierps kommun.



Fokusera på områden där kommunen kan påverka tillskottet av
mellanboende samt behovet av mellanboenden.



Utveckla rådgivning och processtöd för medborgarinitiativ och
byggherrar genom att kommunen bjuder in intressenter till
information och dialog forum där vård och omsorg kan bidra
med kunskap för att ta fram tillgängliga bostäder för äldre.
Samhällsbyggnad bjuder in till medborgardialog efter kartlagt
behov.



Ansvariga: Chef Samhällsbyggnad



Aktörer: Planberedningsgrupp, fysisk planering,
Tierpsbyggen, andra privata aktörer, intresseorganisationer.

4(5)

2. Planering för framtidens Vård och omsorgsboende
2.1. Boendeplanen påtalar vikten av att det finns en god och långsiktig
planering gällande kommunens vård och omsorgsboenden och
mellanboenden i Tierps kommun.



Aktörer med bred kompetens från äldreomsorg, plan- och byggberedning,
fastighetsägare för befintliga vård och omsorgsboenden samt representanter från
intresseorganisationer ska tillsammans arbeta vidare med en god och långsiktig
planering. Inledande möte kommer att ske hösten 2015



Berörda aktörer träffas kontinuerligt för att arbeta vidare med en god och
långsiktig planering samt se över de geografiska områdena i kommunen där vi
har vård och omsorgsboenden. Berörda aktörer träffas kontinuerligt.



Kommunchefen kommer årligen att återrapportera en uppföljning av statistik
från SCB:s befolkningsutveckling och behovsanalys utifrån åldersgruppen 65-79
år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen.



Ansvariga: Verksamhetschef Vård och Omsorg



Aktörer: Processtöd, kommunchef, Tierpsbyggen, fysisk planering,
Intresseorganisationer, Individ och familjeomsorg
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3. Arbetet med Välfärdsteknologi i Tierps kommun
3.1. Målet för välfärdsteknologi är att skapa trygghetsskapande åtgärder

för den enskilde samt att dennes anhörig ska kunna ta del av
information som rör den egna personen. Målet är även att
kommunikationen mellan vårdtagare och personal ska underlättas
för att öka tryggheten för den enskilde.


Kartlägga möjligheter att erbjuda trygghetsskapande tillsyn
genom digitala hjälpmedel. Kartläggning påbörjas hösten
2015



Utreda och skapa möjligheter för att ta emot och hantera
olika former av ansökningar, anmälningar mm elektroniskt
via e-tjänster på kommunens hemsida. En långsiktig
tidsplan med start 2015 fram till 2018



Ansvarig: Verksamhetschef Vård och Omsorg



Aktörer: Vård och Omsorg, IT-enheten,
intresseorganisationer, Individ och familjeomsorgen

--------------------------------------Helena Carlsson
Verksamhetschef Vård och Omsorg

