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Dnr 2008/391-73

Handlingsplan äldrestrategin
Bilagor:
Presentation av socialförvaltningens projekt inom ramen för de statliga
stimulansmedlen

Ärendebeskrivning
I äldrestrategin ingår att socialnämnden varje år ska anta en
handlingplan/aktivitetsplan som konkret ska visa hur strategin blir verklighet.
Strategin tar sina utgångspunkter inom följande delområden:
• Boende
• Service för äldre
• Personal- och kompetensförsörjning
• Hälsa
• Nätverk
• Anhöriga och närstående
Valfrihet och inflytande inom äldreomsorgen för att öka kvaliteten har på
senare tid kommit allt mer i fokus. Kundmedverkan bör härvidlag
tillföras som ett nytt område i gällande äldrestrategi.
Framtagandet av handlingsplan/aktivitetsplan för perioden 2009-2011
omfattar följande arbetsprocesser.
I maj 2008 diskuterade socialnämnden i workshop förslag på aktiviteter
till ovan nämnda delområden. I september 2008 genomfördes en liknande
workshop i dialog med seniorrepresentanter.
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Arbetsprocessen fortsätter vid detta sammanträde med ett workshop som
inleds med en presentation av socialförvaltningens projekt inom ramen för
de statliga stimulansmedlen.
Följande delprojekt presenteras:
• Kost och nutrition
• Demensvård
• Läkemedelsgenomgångar
• Socialt innehåll i vardagen
• Uppsökande verksamhet
Socialnämndens workshop innefattar att utifrån nedanstående områden
utarbeta en politisk viljeinriktning till handlingsplan att arbeta vidare med i
förvaltningen. Socialnämndens styrkort, Äldrestrategin, omvärldsanalys,
socialnämndens möte i maj och seniordialogen i september ligger till grund
för detta arbetsmaterial.
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Medverka i kommunens planering av trygg boendemiljö både i det
enskilda hemmet och i den offentliga miljön.
Medverka i kommunens planering och genomförande av
välfärdsbokslut.
Utveckla samverkan mellan verksamhet äldreboende, ordinärt
boende, funktionshindrade, hälso- och sjukvård/rehabilitering och
socialtjänst.
Fortsatt arbete med att ändra strukturen inom verksamhet
äldreboende och ordinärt boende.
Utveckla hemtjänsten för att möjliggöra kvarboende.
Fortsätta arbetet med att utveckla kostnadseffektiv resursfördelning.
Kartlägga samverkanspartners som är viktiga för äldreomsorgen och
utveckla samverkan.
Fortsatt samverkan med LTU och näringsliv för utvecklandet av ny
teknik.
Alla som anställs inom äldreomsorgen ska ha genomgått
omvårdnadsprogrammet eller motsvarande.
Identifiera vilka spetskompetenser som äldreomsorgen behöver.
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Fortsätta arbetet med att identifiera och utveckla äldreomsorgen för
nya kundgrupper.
Fortsatt utveckling av korttidsvård.
Fortsatt utveckling av kommunens demensvård.
Utveckla den palliativa vården.
Fortsatt utveckling av det sociala innehållet i äldreomsorgen.
Noggrant följa och utvärdera nationella, regionala och lokala
utvärderingsverktyg.
Hembesök hos äldre över 80 år.
Andelen heltider ska öka.
Kompetensutveckling
Anhörig/Närståendestöd.

Socialnämnden beslutar
-

Att uppdra till socialförvaltningen att utifrån det arbetsmaterial som
arbetats fram i ovan beskrivna processer, lämna förslag till
handlingsplan 2009-2011 för beslut i socialnämnden i december 2008.

_____

Beslutsexpediering
Verksamhets- och enhetschefer staben
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