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Carin Nilsson, ordförande äldrenämnden

Jag tror att många, under perioder av 
livet, drömt om tiden som pensionär. 
Att få rå sig själv, kanske ägna sig åt 
sina egna intressen, bo året runt i som-
marstugan eller hälsa på sina vänner 
oftare. Men har vi planerat för att vi 
också kommer att åldras? 

Istället för att hamna i kris när dagen 
kommer då vi inte längre kan gå i 
trappor med samma lätthet, eller då 
våra vänner inte längre finns kvar i livet 
behöver vi alla tänka till i förväg. För att 
vara förberedda för vårt eget åldrande. 

Men hur gör man för att planera sitt 
seniorliv? Tre frågor som kan vara bra 
att fundera på är: Vilken ny teknik finns 
som kan hjälpa mig? Har jag någon 
anhörig som kan hjälpa mig? Hur kan 
jag anpassa mitt boende så att jag kan 
bo kvar fast kroppen åldras? 

Hur vill du leva?
Vi lever allt längre och det blir 

därmed fler och fler med behov av 
omsorg. Fler som ska dela på samma 
kaka. Det stöd vi kan få med hjälp av 
nya tekniska lösningar eller av anhöriga 
blir allt viktigare när samhällets resur-
ser behöver prioriteras hårdare. Men vi 
är inte vana att tänka på det sättet, så 
vi behöver hjälpas åt. • 
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Sidan 16

Vilket stöd finns?
I årets tidning får du läsa om vilket stöd 
som finns inom äldreomsorgen. Både 
för dig som behöver stöd för egen del 
och för dig som hjälper en närstående. 
Om du själv inte kan tillgodose dina 
behov, till exempel klara vardagliga 
sysslor eller personlig omvårdnad kan 
du ansöka om att få stöd och hjälp av 
kommunen. Men innan dess finns det 
mycket du själv kan göra för att påver-
ka ditt seniorliv. 

Hallå senior ges ut av äldreomsorgen 
i Umeå kommun och skickas till alla 
hushåll där det bor en eller flera som är 
75 år eller äldre. 

Hoppas att du finner intressant infor-
mation i årets Hallå senior!

Sidan 26

När du har frågor som rör äldreom-
sorg kontaktar du mottagningsenhe-
ten. Mottagningsenheten är vägen in 
till all socialtjänst i Umeå kommun. 
Funktionshinderomsorg, individ- och 
familjeomsorg samt äldreomsorg. Vi 
ger dig råd, svarar på enkla frågor och 
vägleder dig vidare till rätt person eller 
verksamhet. 

Du som idag inte har någon beviljad 
insats från äldreomsorgen och därmed 

Öppettider
Vardagar 8:30–16:00.

Stängt för lunch 11.30–13:00.
Torsdagar stängt 9:30–13:00.

Kontakt
090-16 10 02.
mottagningsenheten@umea.se 
Besök: Kungsgatan 71 B. 
Post: Box 3045, 903 02 Umeå. 
www.umea.se/ 
kontaktasocialtjansten

Mottagningsenheten 
ger råd och vägledning

ingen personlig kontakt med hemtjänst 
eller annan verksamhet kontaktar mot-
tagningsenheten. 

Har du beviljade insatser går det bra 
att kontakta den medarbetare som är 
din kontaktpersonal. Har du synpunk-
ter eller klagomål är du alltid välkom-
men att kontakta ansvarig chef. 

Finns det hjälp att få?
– Vårt viktigaste uppdrag är 
att skapa förutsättningar för 
äldre att leva ett så gott och 
självständigt liv som möjligt. Vi 
arbetar ständigt med att utveck-
la och förbättra äldreomsorgen, 
men vi behöver också hjälpa 
varandra.

Pernilla Henriksson
äldreomsorgsdirektör
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Ny teknik som  
underlättar
Ny teknik tillför nya effektivare arbetssätt som underlättar 
både för personal och för dig som är i behov. Idag finns 
flera tekniska lösningar inom vård och omsorgen som blivit 
positivt mottagna. 

Mairon Åhlin och Emil Forsberg arbetar för att underlätta din vardag.

En solig förmiddag träffade Hallå 
senior! Emil Forsberg, digitaliserings-
chef, och Mairon Åhlin, verksamhets-
utvecklare. De arbetar med att införa 
olika tekniska lösningar inom vård och 
omsorg i Umeå kommun. 

– Vi jobbar med att undersöka ny 
teknik för att se vad som kan vara  
användbart inom vård och omsorg, 
säger Emil.

Tekniken som hjälpmedel
Tekniken är en naturlig del av arbets-
dagen för många och så bör det vara 
även inom vården. Tekniken är ett sätt 
att underlätta för dig som invånare och 
personal. 

–  Tekniken kan hjälpa personer att be-
hålla sin självständighet längre, det är 
en av de saker vi prioriterar mest, säger 
Mairon. Du som exempelvis behöver 
hjälp med att komma ihåg din medicin 
kan med stöd av ny teknik klara det 
själv, utan att bli beroende av någon. 

Många är positiva
– Den teknik som idag används inom 
vård och omsorgen har blivit positivt 
mottagna. Vi har trygghetskameran för 
natt-tillsyn, medicingivaren för att själv 
kunna hantera sin medicinering och 
trygghetslarmet om något oförutsäg-
bart skulle inträffa, berättar Emil. 

Den stora fördelen med trygghets-

kameran är att personen får sova 
ostört utan att någon behöver gå in i 
dennes hem för att se till så att perso-
nen ligger i sin säng. Insatsen under-
lättar även för personalen då antalet 
resor minskar och det blir lättare för 
dem att prioritera sin tid då de endast 
gör fysiska tillsynsbesök till de som 
behöver. 

En annan teknisk lösning är medicin-
givaren. De som använder den är nöjda 
och många känner en större frihet. 
– Fördelen är att du inte behöver vänta 
på omvårdnadspersonal för medicine-
ring, förklarar Mairon. Du kanske hade 
planer att fika med en kompis på stan, 
men personalen som ska ge dig med-

icin är 25 minuter sen och du måste 
vänta. Med en medicingivare slipper du 
vänta. 
– Vi följer i realtid att varje patient 
tar rätt medicin vid rätt tidpunkt och 
följsamheten är mycket hög (99,7%), 
tillägger Emil. 

Utmaningar med 
digitalisering
Arbetet med välfärdsteknik medför 
många funderingar och utmaningar. 
– Det sociala utbytet är en viktig fråga 
att ta med sig då man jobbar med nya 
tekniska lösningar, och då får man 
fundera kring vad det är vi tar bort ur 
insatsen, säger Emil. Ta medicingivaren 
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Trygghetskameran för tillsyn under natten.

till exempel. Ofta kommer det en un-
dersköterska som ska dela medicin och 
vanligen har flera personer insats vid 
ungefär samma tidpunkt, så besöken 
måste gå snabbt. Inte det bästa tillfället 
för socialt utbyte då personalen är 
stressad. Vi behöver i det här läget 
hitta andra former för att möta beho-
vet, kanske kan tekniken vara till nytta 
även här?
– En annan fråga som ofta dyker upp 
på mässor gäller om personen inte vill 
ta sin medicin, tillägger Mairon. Då får 
man förklara att personen i fråga inte 
tillhör rätt målgrupp för medicingiva-

ren. Det är viktigt att anpassa tekniken 
till målgruppen. 
– För ett antal år sedan fanns det mer 
tveksamhet till ny teknik bland perso-
nalen, en stor fråga var om de riskera-
de att förlora sina jobb, berättar Emil. 
Men idag tror jag att de flesta känner 
till att så inte är fallet.  Vi behöver 
varenda en och det är en orsak till att 
vi jobbar med digitalisering, för att 
avlasta personalen. •

På biblioteken ordnas träffar och  
föreläsningar för dig som vill lära dig 
mer om internet, datorer och infor-
mations samhället. Flera bibliotek har 
särskilda träffar, som kallas Digital-
hjälpen. Dit kan du komma och ställa 
frågor om internet, e-tjänster, datorer, 
mobiltelefoner, surfplattor och annat. 

Vi vänder oss särskilt till dig som 
känner dig osäker på den nya  tekniken, 

och till dig som vill lära dig något nytt. 
På Digitalhjälpen är inga frågor för 
dumma för att ställas. •

Lär dig mer om internet på 
biblioteket 

Mer information
www.minabibliotek.se/ 
it-kunskap
090-16 10 00.

Individuell hjälp med IT-frågor 
Ibland kan det, av olika anledningar, 
vara svårt att ta sig till en gemensam 
lokal för att få hjälp. Det kan också kän-
nas bra att få hjälp i sitt hem.  Då kan 
du kontakta Frivilligcentralen och boka 
en tid då en volontär kommer hem till 
dig och ger dig individuell hjälp och 
svar på dina frågor om internet, appar, 

Mer information
www.umea.se/frivilligcentralen
090-77 72 15.

installationer m.m.  



10 11

Vad händer när en 
insats beviljas?
– Efter beslut om insats ska den 
äldre få sina behov tillgodosed-
da med minsta möjliga väntan 
och de ska möta kompetent 
personal. 

Sanna Stenlund
verksamhetschef
myndighetsutövning.

I ansökan beskriver du vad det är du 
behöver hjälp med. Sedan avgör hand-
läggaren tillsammans med dig om ni 
bokar in ett hembesök,  ett möte på 
socialtjänsten eller om du kan lämna 
informationen via ett telefonsamtal. Du 
får då mer detaljerat beskriva hur din 
vardag fungerar och handläggaren 

berättar mer om hur det går till när 
beslut om stöd fattas. Det stöd du be-
viljas är individuellt. Beslutet om insats 
fattas utifrån dina behov och prövas 
utifrån socialtjänstlagen.•

När du behöver stöd
När du inte längre kan klara din vardag på egen hand kan du ansöka 
om stöd från äldreomsorgen. Du väljer själv när du vill ansöka. 

  Översikt över stöd (B=biståndsbeslut behövs)

Förebyggande stöd:
• Träffpunkter
• Volontär
• Trygghetslarm (B)
• Tillsyn (B)
• Telefonservice (B)
• Läkemedelsstöd

Stöd för att klara vardagen:
• Hemtjänst (B)
• Matleverans (B)

• Dagverksamhet (B)
• Korttidsvistelse (B)
• Hemsjukvård
• Hjälpmedel
• Bostadsanpassning (B)
• Färdtjänst (B)
• Anhörigstöd

Vid omfattande vårdbehov: 
• Vård- och omsorgsboende (B)
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Varför behövs volontärer?
– Vi behöver bli bättre på att 
hjälpa varandra, alla har till 
exempel inte anhöriga som kan 
komma på besök. Volontärerna 
gör en otroligt värdefull insats!

UllaBritt Kullh 
Frivilligcentralen. 

En volontär kan hjälpa till genom besök 
i hemmet för att bryta ensamhet, följe 
till sjukhus eller kulturarrangemang 
eller hjälpa till med hemmafix som till 
exempel att byta gardiner, lampor eller 
montera brandvarnare. Volontärer 
hjälper även till med IT-frågor.

Frivilligcentralen är en politiskt och 
religiöst obunden ideell förening. 
Verksamheten drivs i samverkan med 
Röda Korset, PRO, RPG, SKPF, SPF med 
stöd från Umeå kommun. Du behöver 
inte vara medlem i något förbund eller 
organisation för att ta emot hjälp eller 
engagera dig som volontär. •

Volontärer gör skillnad

Kontakt
Frivilligcentralen
Mariehemsvägen 7 M
906 54 Umeå
090-77 72 15
frivilligcentralen@umea.se 
www.umea.se/frivilligcentralen

Vill du komma i kontakt med en volontär eller själv engagera dig som 
volontär? Kontakta Frivilligcentralen.

2017 inledde Umeå kommun en 
satsning på rörelse för  seniorer. 
Satsningen fortsätter även i år. 
Bland annat erbjuds subvention- 
erade träningskort.

 Att träna sin balans- och gångförmåga, 
muskelstyrka, rörlighet eller uthållig-
het, minskar risken för fall. Träning 
minskar även risken för frakturer.  
Umeå kommun erbjuder därför gratis 

fysisk aktivitet och subventionerar 
träningskort för seniorer. •

Seniorträning erbjuds

www.umea.se/

seniortraning

Kontakt
Hemgården: 090-16 21 59.
Navet: 090-16 16 40.
Storsjöhallen: 090-16 35 44.
Sävar simhall: 090-16 40 90.
Vallabadet: 0930-291 90.
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Träffpunkter
Runt om i kommunen anordnas föreläsningar, 
musik och café på olika träffpunkter. Välkom-
men att träffa nya och gamla vänner! 

Botsmark
Stenbergsvägen 9.
090-16 40 83.

Bullmark
Flodavägen 3.
090-16 40 83.

Finsk träffpunkt
Östra strandgatan 50 A.
070-272 91 07.

Holmsund
Järnvägsgatan 44.
070-272 91 07.

Hörnefors
Oskarsgatan 13.
0930-291 45.

Samisk träffpunkt, Tráhppie
Helena Elisabeths väg 4.

Sävar
Bruksbacken, Forsells väg 10.
090-16 40 83.

Tavelsjö
Strandvägen 59, hemtjänstens lokal.
070-326 72 29.

Umedalen ”Aktrisen” 
Aktrisgränd 17, entré södra.
090-16 30 78.

Öbacka ”Kom in”
Östra Strandgatan 50 A.
090-16 30 90.

www.umea.se/

traffpun
kter

Matserveringar
Ett annat tillfälle att komma ut och 
träffa människor är att besöka en mat-
servering. 
 Flera av kommunens vård- och om-
sorgsboenden erbjuder frukost (22 kr), 
lunch (58 kr) och middag (58 kr). Det 

Sjuans mötesplats
På Mariehemsvägen 7 M anordnar 
pensionärs föreningar och Frivilligcen-
tralen aktiviteter som exempelvis all-
sång, föreläsningar, informationsträffar, 
IT-café, dans och studiecirklar. Aktivi-
teterna annonseras i lokal tidningarnas 
föreningsguide. •

Boka lokal
Vill du boka någon av lokalerna tar du 
kontakt med Föreningsbyrån:
fritid.bokning@umea.se
090-16 18 55.
 
 

finns också flera skolor som erbjuder 
lunch (58 kr).

För mer information, meny och öppet-
tider se www.umea.se/mat

Vem styr programmet?

– Till träffpunkterna är alla 
välkomna. Målet är att minska 
ensamhet, och alla får vara med 
och önska aktiviteter.

Anette Westin 
chef prevention. 
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Kultur för hälsa 
och glädje
Verksamheten  Kultur för seniorer 
skapar förutsättningar för kultur 
och spännande möten.  Under 
året arrangeras en mängd olika 
aktiviteter för dig som senior.

Till höger kan du se  en del av kultur-
programmet. Mycket mer planeras, 
bland annat en fototävling för seniorer 
med utställning i Väven. 
 På www.umea.se/senior kan du 
prenumerera på Kultur för seniorers 
nyheter och ta del av hela 
utbudet. •

Program

Jättepicknick

18 juni, 14.00–16.00

Döbelns Park

Allsång

26 juni, 17, 24 och 31 juli

Umeå centrum

Kul i parken

21 augusti, 13.00–15.00

Hörnefors

Kontakt
Madelene Edlund.
090-16 34 39.
madelene.edlund@umea.se

Maria Westerlund.
090-16 34 12.
maria.westerlund@umea.se

www.umea.se/

senior

Trygghetslarm
Om du klarar dig själv men känner dig 
otrygg ifall något skulle hända då kan 
ett trygghetslarm vara bra. Då kan du 
larma och få hjälp om du tex. skulle 
råka falla. Larmet bär du runt handle-
den eller i ett band runt halsen.

Tillsyn
Du som riskerar att falla vid tex. toalett-
besök kan beviljas tillsyn. Det innebär 
att en person kommer hem till dig 
och ser till dig. Nattetid sker tillsynen 
i första hand med trygghetskamera. 
Personalen kan då, vid förutbestämda 
tidpunkter, titta till dig och se att du 
ligger i din säng och inte har fallit. 

Telefonservice
Personal ringer upp dig på överens-
komna tider för att höra hur du har 
det eller för att prata en stund. Denna 
service vänder sig främst till dig som 
bor ensam. 

Hjälp att ta medicin i rätt tid
En digital medicingivare kan vara ett 
bra stöd för att ta rätt medicin vid rätt 
tidpunkt. Har du behov av personlig 
hjälp för att ta dina mediciner kan du 
beviljas stöd av hemsjukvården. •

Insatser för trygghet
De förebyggande insatserna syftar till att stärka förmågan att leva 
ett självständigt liv och att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge 
som möjligt. På sidan 22 kan du läsa mer om hur du ansöker.

Medicingivaren påminner dig.
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Stöd i vardagen 

Hemtjänst
Du kan beviljas hjälp med sådant som 
du inte klarar på egen hand. Det kan 
gälla praktiska sysslor som städning, 
inköp, tvätt och matlagning. Det kan 
också gälla personlig omsorg, t.ex. på- 
och avklädning, hygien m.m.  
     Om du beviljas hemtjänst får du 
välja vilken utförare du vill ska hjälpa 
dig. Du får mer information om vilka 
utförarna är när det blir aktuellt. Läs 
mer på www.umea.se/hemtjanst. 
Hemtjänst kan också, under vissa för-
utsättningar, utföras av en anhörig. Så 
kallad Arvoderad anhörigvård.

Matleverans
Om du behöver hjälp för att laga mat 
kan du beviljas leverans av färdiglagad 
mat till ditt hem. Maten lagas av Umeå 
kommuns måltidsservice och levereras 
kyld. 
Dagverksamhet
Dagverksamhet är till för personer som 
bor kvar i det egna hemmet, inte är 
yrkesverksamma och som har behov 
av stöd och omsorg för att få det egna 
behovet av social samvaro tillgodosett. 
Dagverksamhet riktar sig även till anhö-
riga som har behov av avlösning under 
några timmar. 

Korttidsvistelse
Om du under en kortare period har be-
hov av omsorg som inte kan tillgodoses 
hemma eller om din anhörige behöver 
avlastning kan korttidsvistelse vara ett 
alternativ. Vistelsens längd beror på 
hur behovet ser ut, det kan vara några 
timmar eller flera dagar. Verksamheten 
ska erbjuda en god och säker omsorg 

under vistelsetiden samt verka för en 
trygg och säker hemgång. Det gör att 
förutsättningarna att bo kvar i det egna 
hemmet ökar. Under vistelsen finns 
omvårdnadspersonal och sjuksköterska 
dygnet runt.  

Hemsjukvård
Du som inte på egen hand eller med 
hjälp kan ta dig till en hälsocentral kan 
ha möjlighet att få hälso- och sjukvård 
i ditt hem. Det är hälso- och sjukvårds-
personal som bedömer om du kan få 
hemsjukvård. Kontakta din nuvarande 
läkare eller sjuksköterska och be om en 
första bedömning.
Följande tre insatser ansöker du om 
genom att kontakta respektive verk-
samhet:

Hjälpmedel
Enklare hjälpmedel som inte kräver 
hembesök får du förskrivet via din  
hälsocentral.  
     Har du behov av hjälpmedel som 
kräver utprovning i hemmet hjälper 
kommunens hemsjukvård till. För mer 
infomation ring 090-16 52 50.  
    Upplysningar om tekniska hjälp-
medel kan du även få från Hjälpme-
delscentralen, Syncentralen och Hör

centralen som 
du når via Region Västerbottens växel 
090-785 00 00. 

Bidrag för bostadsanpassning
Om du behöver få din bostad ombyggd 
eller anpassad på grund av en funk-
tionsnedsättning kan du söka bidrag för 
bostadsanpassning. Anpassningen kan 
vara att ta bort trösklar, sätta in breda-
re dörrar eller ordna en rullstolsramp 
vid entrén.   
     För information kontakta enheten 
för bostadsanpassning: 090-16 23 06, 
bab@umea.se

Färdtjänst
Färdtjänst är en anpassad form av 
kollektivtrafik. Precis som i den övriga 
kollektivtrafiken reser du tillsammans 
med andra men resorna sker i personbil 
eller i fordon med rullstolsplats.  
     För mer information och ansökan: 
www.umea.se/fardtjanst 
fardtjanst@umea.se, 090-16 10 14
Telia texttelefon: 901 60.

När du behöver hjälp för att klara vardagen kan du ansöka om stöd 
från äldreomsorgen. Utifrån dina behov beviljas sedan det stöd som 
du är berättigad enligt socialtjänstlagen.
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Insats vid omfattande  
behov 
Så långt det är möjligt försöker vi stödja 
dig i ditt hem med hjälp av hemtjänst. 
Om du trots den hjälp som erbjuds inte 
kan bo kvar hemma har du möjlighet att 
ansöka om att få flytta till ett vård- och 
omsorgsboende. 

Vård- och omsorgsboende
Här finns omsorgspersonal och sjukskö-
terska dygnet runt samt arbetsterapeut 
och fysioterapeut (sjukgymnast) dagtid 
för att hjälpa dig och de andra som bor 
på boendet.

På vård- och omsorgsboendet bor du 
oftast livet ut. Om du har en sambo eller 

maka/make som önskar flytta med 
dig till boendet får hen först provbo en 
period och sedan bestämma sig för om 
hen önskar bo på boendet. Makar och 
sambos har enligt Socialtjänstlagen rätt 
att få fortsätta bo tillsammans, även om 
omvårdnadsbehoven skiljer sig åt. •

Att hjälpa en närstående som är lång-
varigt sjuk, äldre, funktionshindrad, har 
ett missbruk eller psykisk ohälsa kan på 
många sätt vara givande och menings-
fullt, men kan ibland också medföra 
svårigheter. 

Anhörigkonsulenter
Om du som anhörig har behov av att 
prata med någon utifrån den situation 
du befinner dig i kan du få stöd, råd 
och information av en anhörigkonsu-
lent. Det kan ske genom telefonsamtal, 
vid besök eller hembesök. Anhörigkon-
sulenterna har tystnadsplikt. 
Det ordnas även olika aktiviteter som 
riktar sig till dig som anhörig.

Flexibel avlösning
Du som vårdar en närstående kan få 
avgiftsfri avlösning 25 timmar per må-
nad utan biståndsbeslut. Stödet riktar 
sig till dig som inte kan lämna din när-
stående ensam mer än kortare stunder 
och ni måste bo tillsammans. •

Anhörigstöd

Kontakt
Anhörigkonsulenter:
Annette Bergstrand
090-16 21 88
annette.bergstrand@umea.se

Marianne Bäckström
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se

Kristina Sandgren
090-16 43 19
kristina.sandgren@umea.se

Riitta Päivärinta
090-16 21 78
riitta.paivarinta@umea.se
(talar svenska och finska)

Flexibel avlösning:
Lena Tannfors
090-16 17 79
lena.tannfors@umea.se

www.umea.se/

anhorig
Du som är anhörig kan få olika former av stöd 
utifrån din och din närståendes situation.

Hur stort behov krävs för 
en plats på ett boende?
– Det är alltid en individuell 
bedömning utifrån situation och 
behov. 

Malin Sundbom
verksamhetschef
vård- och omsorgsboende.
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Du har rätt att ansöka om vad du vill. 
Det är ditt behov som avgör vilket 
stöd du sedan blir beviljad. 

1. Samtal med handläggare
Ring 090-16 60 10 för att nå en 
biståndshandläggare. Telefontid 
8.45-10.00 (måndag, tisdag, torsdag, 
fredag). Övrig tid kontakta mottag-
ningsenheten 090-16 10 02 för rådgiv-
ning och stöd.
     Ni bokar en tid för antingen ett 
hembesök, besök på socialtjänsten el-
ler ett telefonsamtal då du får beskriva 
din vardag och det du behöver hjälp 
med. Du får då också information om 
hur du gör en ansökan och du kan även 
ställa frågor.

2. Ansökan
Nästa steg är att du gör en ansökan om 
stöd. Ansökan kan du göra muntligt 
vid hembesöket/telefonsamtalet eller 
genom att fylla i en ansökningsblankett 
på papper eller digitalt via   
www.umea.se/aldrestod. 

3. Utredning
Utifrån din ansökan utreder bistånds-

handläggaren vilket stöd du har rätt till 
utifrån Socialtjänstlagen. Utredningen 
är skriftlig och du har rätt att läsa den 
och göra tillägg innan beslutet om 
vilket stöd du är berättigad till fattas. 
Om det krävs uppgifter från exempel-
vis läkare eller annan medicinsk 
personal behöver vi ditt samtycke.

4. Du kan överklaga
Om din ansökan avslås helt eller delvis 
får du alltid ett skriftligt meddelan-
de och information om hur du kan 
överklaga beslutet som du inte är nöjd 
med. Överklagan måste vara insänd 
till äldrenämnden inom tre veckor från 
den dag du fick beslutet. Handläggaren 
gör då en bedömning om ditt beslut 
ska ändras. Om beslutet inte ändras 
skickas din överklagan till Förvaltnings-
rätten i Umeå som prövar ärendet. 
Överklagan är kostnadsfri.

Om du hamnat på sjukhus
Om du blir inlagd på sjukhus och 
behöver stöd när du kommer tillbaka 
hem hjälper personalen på sjuk-
huset dig att komma i kontakt med en 
biståndshandläggare.

Så ansöker du om stöd
Avgifter
För vissa sinsatser betalar du en avgift, 
medan andra är avgiftsfria. Hur mycket 
du ska betala beror dels på hur mycket 
hjälp du har och dels din inkomst. När 
avgiften beräknas tas hänsyn till att 
du ska ha kvar pengar för att täcka 
normala levnadskostnader samt kunna 
betala ditt boende. Du kan ansöka om 
nedsättning av avgiften. 

Tolk
Du som inte talar eller förstår svenska 
har rätt till tolk. Berätta för handlägga-
ren att du önskar tala ett annat språk 
än svenska så bokas en tolk. Är du 
hörsel- eller synskadad kontaktar du 
Region Västerbotten, de tillhandahåller 
tolkhjälp via Tolkcentralen.  
Telefon: 090-785 74 60.  
Texttelefon: 090-14 04 81.

Tystnadsplikt
När du pratar med socialtjänsten skyd-
das du av sekretesslagen. Det betyder 
att all personal har tystnadsplikt och 
att de uppgifter du lämnar till oss och 
det vi pratar om vid möten inte får 
lämnas ut till obehöriga.

Behandling av personuppgifter
Socialtjänsten behandlar person- 
uppgifter digitalt. De uppgifter som 
behandlas är namn, personnummer 
och adress, utredningar och beslut i 
sociala ärenden, journalanteckningar 
rörande genomförda insatser, inkom-
stuppgifter samt om det behövs för 
utredning eller vårdändamål, uppgifter 
om din hälsa. Uppgifterna behandlas 
enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Om du har klagomål eller synpunkter 
uppmuntrar vi att du tar upp frågan  
direkt med den det berör. Du kan  
också använda webbformuläret på 
umea.se/dialog alternativt skiva ut 
blanketten eller ringa 090-16 10 00 och 
beställa blanketten. 

Uppge namn och adress eller telefon 
om du vill att vi ska kontakta dig och 
berätta på vilket sätt vi följt upp just 
dina synpunkter. Annars kan du också 
lämna synpunkter anonymt. 
 

Om du lämnat klagomål och inte är 
nöjd med hur det behandlas tar du 
kontakt med närmsta överordnade 
chef. Det kan du också göra om du 
inte personligen vill kontakta den som 
berörs. Närmsta överordnade chef tar 
emot din synpunkt eller ditt klagomål, 
informerar dig inom 14 dagar om vad 
som händer med ditt klagomål och 
ansvarar för att vidtagna åtgärder följs 
upp. 

Inspektionen för vård och  
omsorg (IVO)
Om du inte är nöjd med kommunens 
hantering av ditt klagomål eller om du 
tycker att det finns allvarliga brister 
i en socialtjänstverksamhet kan du 
vända dig till Inspektionen för vård och 
omsorg. Du hittar kontaktuppgifter på 
www.ivo.se.

Synpunkter och  
klagomål

Kontakt
090-16 10 00
aldrenamnden@umea.se
www.umea.se/dialog

 
Du som talar finska, jiddisch, meänkieli, 
romani chib eller samiska har rätt att få 
kommunal service och kontakt på ditt 
språk, om det finns personal som kan 
språket. Berätta för din biståndshand-
läggare om du önskar kontakt och/eller 
service på ett nationellt minoritets-
språk.
 
Finska och samiska
Umeå kommun ingår i förvaltnings-
områdena för finska och samiska, 
vilket innebär att de språken har ett 
förstärkt skydd. Vid förfrågan ska 
kommunen erbjuda äldreomsorg helt 

Stöd för minoriteter
Romsk flagga

Tornedalens flagga

www.umea.se/

minoriteter

eller väsentlig del på finska och samis-
ka. Det är reglerat i lag. 
 
Lagen skyddar 
Lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk ska skydda Sveriges 
nationella minoriteter, stärka deras 
möjligheter och rättigheter till infly-
tande och främja minoritetsspråken 
och minoriteternas kultur. Läs mer på 
www.umea.se/minoriteter.

Talar du ett nationellt minoritetsspråk? Du har i så fall möjlighet att få 
 service och information från  kommunen på ditt språk. 

Symbol för den judiska mino-
riteten, framtagen av judiska 
föreningen i Umeå.

Samisk flagga

Sverigefinsk flagga
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UPR lyfter de viktiga frågorna
I Umeå kommuns pensionärsråd, 
UPR, samråder kommunen och 
pensionärsorganisationerna. 

UPR arbetar för att viktiga frågor 
för pensionärer uppmärksammas i 
kommunens nämnder och verksam-
heter. Pensionärer får på så sätt större 
delaktighet och möjlighet att påverka 
samhällets insatser. 

Synpunkter och förslag
UPR ger kommunens  politiker syn-
punkter och förslag när det  gäller 
 aktuella ärenden och  frågor. 
Pensionärs föreningarna PRO, 
SPF, RPG, SKPF, Finska  klubbens 

 pensionärssektion och Demens-
föreningen i Umeå är  representerade. 
Från  kommunen finns  representanter 
från kommun styrelsen, äldre nämnden, 
tekniska nämnden, byggnads nämnden, 
kultur nämnden och fritidsnämnden. •

www.umea.se/

upr

Kontakt
Ann Siklund sekreterare
090-16 18 21
ann.siklund@umea.se 

Carin Nilsson ordförande 
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Egna anteckningar



Kungsgatan 73 
090-16 10 02 

mottagningsenheten@umea.se 
www.umea.se/aldrestod

Vi svarar på frågor som till exempel 
vart du kan vända dig om du vill veta 
mer om hemtjänst, eller hur du går till 
väga för att få ett trygghetslarm. Här 
kan du också beställa skriftlig informa-
tion.  Vi kan också hänvisa dig till rätt 
person. •

Mer information
Vill du ha information eller 
rådgivning när det gäller äldre-
omsorg? Vänd dig till mottag-
ningsenheten. 

• Ring mottagningsenheten 
090-16 10 02.

• Läs broschyren Stöd till dig 
som är äldre. (Beställs hos 
mottagningsenheten).

• Sök på kommunens webb: 
www.umea.se/aldrestod




