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Dnr 2008/391-73

Redovisning av handlingsplan 2007/2008 och handlingsplan
2009-2011
Bilagor: Redovisning av handlingsplan för äldreomsorg gällande tiden 20072008, Handlingsplan 2009-2011. Yttranden från Kommunala Handikapprådet,
KHR samt från Kommunala Pensionärsrådet, KPR
Den bilagda redovisningen av handlingsplanen för 2007 – 2008 visar att
samtliga aktiviteter som planerades för planperioden är påbörjade. Som
exempel kan nämnas att korttidsboendet Fyren har utökats med 18 platser, en
genomlysning av strukturen för framtidens boende för äldre har genomförts,
Bredängens äldreboende har avvecklats, ett aktivt utvecklingsarbete för att
minska fallolyckor har fullföljts inom verksamhet äldreboende, hembesök hos
personer över 80 år som inte har insats av kommun eller landsting har
påbörjats under året, ett lokalt avtal med primärvården gällande
läkarmedverkan i kommunens särskilda boenden har upprättats,
läkemedelsgenomgångar i äldreboenden har utförts, en ny hälso- sjukvård
och rehabiliteringsverksamhet har startats och utbildningsinsatser inom bland
annat palliativ vård, demensvård, kost, omsorg/omvårdnad och hygien har
genomförts.
Arbetet utförs i enlighet med beslutad äldrestrategi. Arbetet finansieras inom
budgetram med stöd av statliga stimulansmedel och projektmedel från
Länsstyrelsen när det gäller stöd till närstående.

Handlingsplan 2009-2011
Förslaget till handlingsplan för perioden 2009-2011 bygger på följande
områden som identifierats i äldrestrategin:
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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. Framtidens äldre kommer att vilja påverka
sin äldreomsorg allt mer. Kundmedverkan bör tillföras som ett nytt område i
gällande äldrestrategi.
Förslag till handlingsplan för 2009-2011 (se bilaga)

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Medverka i kommunens planering av trygg boendemiljö både i det enskilda
hemmet och i samhällsplaneringen i stort
Medverka i kommunens planering och genomförande av välfärdsbokslut.
Utveckla samverkan mellan verksamhet äldreboende, ordinärt boende,
funktionshindrade, hälso-och sjukvård/rehabilitering och socialtjänst och andra
nämnder och förvaltningar som påverkar äldreomsorgen
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
Identifiera vilka spetskompetenser som äldreomsorgen behöver.
Fortsätta arbetet med att identifiera och utveckla äldreomsorgen för nya
kundgrupper
Fortsatt utveckling av korttidsvård.
Fortsatt utveckling av kommunens demensvård
Anhörig/Närståendestöd
Permanenta anhörigkonsult
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna redovisad uppföljning av handlingsplan/aktivitetsplan för
2007-2008 och fastställa handlingsplan/aktivitetsplan för äldreomsorgen
2009-2011.

-

Att tillföra ”kundmedverkan” som ett nytt område i gällande
äldrestrategi.

-

Fortsättningsvis följa upp och utvärdera handlingsplan/aktivitetsplan en
gång per år i socialnämnden.

-

Vid genomförande ska synpunkter från KHR och KPR beaktas.

_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
- i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

Godkänna redovisad uppföljning av handlingsplan/aktivitetsplan för
2007-2008 och fastställa handlingsplan/aktivitetsplan för äldreomsorgen
2009-2011.

-

Att tillföra ”kundmedverkan” som ett nytt område i gällande
äldrestrategi.

-

Fortsättningsvis följa upp och utvärdera handlingsplan/aktivitetsplan
en gång per år i socialnämnden.
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-

Vid genomförande ska synpunkter från KHR och KPR beaktas.

_____

Beslutsexpediering
Verksamhets- och enhetschefer stab, KHR och KPR
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