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Idétävling om framtidens äldreomsorg 
 
Kommunerna fick genom Ädelreformen från 1992 ett samlat ansvar för äldre- och 
handikappomsorgen. Nu byggs nya boendeformer och personalen fortbildas för att leva upp 
till reformens intentioner. 
 
Fortsatt växande behov av service och vård i en tid med tilltagande kommunalekonomiska 
problem kommer emellertid att ställa kommunerna inför betydande problem. I detta läge 
behövs nytänkande. 
 
År 1993 är EG:s äldreår och den svenska regeringen har beslutat sig för att delta. Solidaritet 
mellan generationerna skall vara ett tema för året. En kommitté med bred sammansättning, 
bl a Kommunförbundet, har tillsatts med uppgiften att samordna aktiviteter och initiera 
manifestationer. 
 
Mot denna bakgrund har Svenska Kommunförbundet beslutat att utlysa en idétävling om 
framtidens äldreomsorg. Härigenom vill vi ge ett tillfälle för alla att bidra till utvecklingen 
av en verksamhet som berör oss alla. 
 
Tävlingen har en öppen form. Enskilda personer såväl som föreningar, företag och 
organisationer kan delta. Tävlingsbidragen kan handla om smått som stort. Det kan vara 
fråga om praktiska idéer om hur vardagslivet för äldre kan bli bättre eller om mer 
övergripande idéer om omsorg, boende, hjälpmedel, transporter etc. Vi vill inte lägga någon 
hämsko på kreativiteten, utan välkomnar alla bidrag. Det behöver inte vara genomarbetade 
och färdiga förslag, utan skisser räcker. 
 
Första pris i tävlingen är 30 000 kronor och tävlingstiden går ut den 1 mars 1993. En jury 
kommer att utse det vinnande bidraget som kommer att presenteras på konferenser under 
mars och april månad. Tävlingsreglerna framgår av bilagd broschyr. 
 
Vi vill bl a nå ut till målgrupper som kommunerna lätt når, varför vi ber om er hjälp för att 
informera om vår tävling. Vi tror att bl a följande grupper kan vara intresserade av att delta: 
 
* gymnasieelever 
* pensionärer/pensionärsföreningar 
* kultur-/skrivintresserad allmänhet (via studieförbund) * anställda inom äldre- och 
handikappomsorgen 
* de politiska partierna i kommunen 
* företag/organisationer som har varor eller tjänster inom 
  området. 
 



För att underlätta informationen i kommunen har vi gjort en enkel affisch som kan sättas 
upp på anslagstavlor, på folkbibliotek, på arbetsplatser etc. Den är i A4-format för att enkelt 
kunna kopieras i fler exemplar. 
 
Du kan beställa fler exemplar av broschyren om tävlingsreglerna genom Barbro Westin tfn 
08-772 41 11 eller Doris Sandberg tfn 08-772 47 87 eller per fax 08-772 43 10. 
 
Frågor om tävlingen kan ställas till sekreterare Margareta Rosenius tfn 08-772 43 32 eller 
programchef Gert Alaby tfn 08-772 41 65 eller 010-226 75 38. 
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