
 
 

Kulturgaranti i äldreomsorgen  
 

Vi socialdemokrater tycker att alla ska ha möjlighet att uppleva kultur. När en person blir 
beroende av samhällets stöd och inte längre kan vara helt självständig så är det svårt att på egen 
hand ta del av kultur.  

Inom äldreomsorgen arbetar vi med att alla ska leva ett värdigt liv och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro. Vi tror att kultur kan öka välmående och upplevelse av kultur i grupp kan 
skapa samhörighet. Hos personer med kognitiva sjukdomar kan kulturella upplevelser framkalla 
minnen och locka fram samtal kring tidigare upplevelser.  

Vi socialdemokrater vill garantera att personer med insatser från kommunen i form av hemtjänst 
eller särskilt boende får möjlighet att uppleva kultur och vill därför ta fram en kulturgaranti för 
äldreomsorgen.  

Denna garanti ska syfta till att stärka hälsan och välmående och får gärna bygga på samverkan 
med andra privata och offentliga aktörer. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

• Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen.  

 

 

Anton Härder och Eva Ballovarre 

Socialdemokraterna Älmhult  

2021-05-24  



 
 

Inför ett lönepolitiskt program i Älmhults kommun 

 

Genom en rätt använd lönepolitik så kan Älmhults kommun utveckla verksamheten och öka 
attraktiviteten vid rekrytering av nya medarbetare.  

Det är viktigt med väl kända och förankrade riktlinjer för kommunens lönepolitik. Vi måste på ett 
tydligt sätt signalera hur de utförda insatserna värderas och koppla detta till kommunens vision 
och mål.  

Vi som förtroendevalda har som ansvar att ta fram och fastställa den övergripande lönepolitiken 
medan verksamhetens chefer beslutar om medarbetarnas löner utifrån den ramen och strukturen 
som är satt. Vi har som ansvar att ge cheferna det stöd de behöver för att känna sig trygga i 
löneprocessen och i samtalen med de anställda. 

Det är också viktigt att vi har underlag på hur lönestrukturen i kommunen ser ut för att kunna 
följa upp hur lönepolitiken ska se ut.   

 

 

Utifrån ovanstående yrkar jag: 

- Att Älmhults kommun fastställer ett lönepolitiskt program. 
- Att lönestrukturen följs upp årligen.  

 

Helen Bengtsson 

Socialdemokraterna 

2021-05-24 

 


