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1.
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Programmets roll i styrkedjan
Kommunfullmäktige har fastställt hur kommunens styrkedja ska fungera. I
kommunens översiktsplan pekas de politiskt prioriterade utvecklingsområdena ut för
den kommande planeringsperioden. Ett av de utvecklingsområden som
kommunfullmäktige pekat ut är äldreomsorg och socialtjänst. Målen i detta program
utgör, tillsammans med målen i övriga av fullmäktige fastställda program,
kommunens övergripande mål för programperioden.
I den Strategisk planen (flerårsbudgeten) som kommunfullmäktige fastställer i juni
varje år konkretiseras och resurssätts målen för den aktuella budgetperioden (fyra år).

2.

Mål för programperioden
I Söderköping är äldreomsorgen en väsentlig del av den kommunala välfärden.
Målgruppens behov och önskemål förändras, lagstiftningen reformeras, och
kostnaderna ökar. Det är därför angeläget att med framförhållning anpassa och
utveckla vård och omsorg utifrån de demografiska förändringar som ses över tid.
Målen fokuserar tre målområden. Det är den enskildes behov som styr den vård och
omsorg som ges, viktiga mått att följa är delaktighet och nöjdhet bland de äldre som
har hemtjänst eller bor i särskilt boende. En annan viktig utgångspunkt är att alla
människor, så långt som möjligt, vill vara självständiga och klara sig utan hjälp. I
kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ingår rehabilitering och habilitering på
basnivå vilket är ett viktigt utvecklingsområde för att minska hemsjukvårds- och
hemtjänstinsatser på längre sikt. För att uppnå ökade hälsomässiga och ekonomiska
vinster måste kommunen planera för och kunna erbjuda en mångfald av boendeformer
anpassade till den äldres behov och efterfrågan.
Avgörande för en god vård och omsorg är hög personalkompetens och en bra
arbetsmiljö. Mål och framgångsfaktorer för dessa områden finns beskrivna i det
personalpolitiska programmet för Söderköping 2015-2020.
Äldreprogrammet utgår ifrån socialnämndens gemensamma värdegrund.
Nyckelorden i värdegrunden är tillgänglighet, helhetssyn, inflytande och delaktighet,
trygghet, kontinuitet och respekt. Värdegrunden ska vara känd och förankrad bland
medarbetare. Tillämpningen av värdegrunden formuleras i Värdighetsgarantin.
Kommunfullmäktige anger målen för programperioden enligt följande
Mål

Mäts genom

Startvärde
(år 2014)

2016

2018

2020

Äldre ska känna
delaktighet och
tillförlitlighet med
omsorgen

Öppna jämförelser helhetsbetyg (andel nöjda
helhetsbetyg i
hemtjänst/särskilt boende %)

90/84

90/85

90/87

90/90

En god rehabilitering
som leder till mer
självständiga individer

Genomsnittlig beviljad
omsorgstid hemtjänst per
äldre och månad

47

42

36

30

Erbjuda ett tryggt och
säkert boende för
äldre utifrån
efterfrågan och behov

Öppna jämförelser - trygghet
(antalet mycket trygga i
Hemtjänst/särskilt boende %)

54/63

55/63

60/65

65/65
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Uppföljning av målen
Måluppfyllelse kring nöjda och delaktiga äldre och trygghet i boende följs upp via
Socialstyrelsens enkät till äldre med hemtjänst och i särskilt boende som redovisas i
öppna jämförelser vartannat år. Vissa utvalda frågor följs varje år via egna enklare
enkäter. Målet om rehabilitering följs upp genom ordinarie statistikinlämning.
Målen sammanställs på kommunövergripande nivå och kommunstyrelsen ansvarar
och koordinerar uppföljning till kommunfullmäktige. Inför arbetet med den strategiska
planen ska en analys genomföras om hur pågående och genomförda aktiviteter bidrar
till att kommunen närmar sig målen (oktober, se avsnitt 5 i beskrivning av
styrmodellen). Varje tertialrapport ska en analys göras av de prioriterade målen om det
arbete som läggs ner bidrar till att kommunen kommit närmare målet, eller om det
finns några tecken på motsatsen.

4.

Politiskt prioriterade framgångsfaktorer under programperioden
Framgångsfaktor 1: Insatserna ska vara av god kvalitet
Service, vård och omsorg ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Insatserna
ska tillhandahållas av personal med rätt kompetens och erfarenhet och med en hög
service- och tillgänglighetsgrad. Insatserna ska vara jämlika.
Framgångsfaktor 2: Vård och omsorg ska utgå ifrån den enskildes behov
Den äldre ska ges inflytande och delaktighet över hur insatserna ska utformas och
genomföras. Insatserna ska utgå från en helhetssyn och vara samordnade samt bidra
till en trygg och säker vård och omsorg. Insatserna ska ta hänsyn till den enskildes
behov av aktivitet. I alla kontakter med den äldre ska värdighet och integritet
respekteras.
Framgångsfaktor 3: Arbetet med en förstärkt rehabilitering ska fortsätta
Handlingsplan för ökad rehabilitering ska fastställas och verkställas. Ett samlat centralt
korttidsboende med rehabilitering skall verkställas under perioden. All personal ska
arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt som innebär att uppmuntra individen
till att göra det man klarar själv, att stödja individen i det den inte klarar själv och
utföra de sysslorna tillsammans med individen utifrån dennes förutsättningar. Det
ingår även att motivera och uppmuntra till att göra egna val och stödja till att behålla
intressen, vanor och ansvar för sin vardag.
Framgångsfaktor 4: Planering av vård och omsorg ska bygga på demografisk utveckling
Genom att kontinuerligt följa den demografiska utvecklingen över tid så kan framtida
målgruppers behov av insatser beräknas. Framtidsstudier ger information om antal
äldre i olika åldersspann och hälsoutvecklingen, för att kort- och långsiktigt planera för
vård och omsorg och olika boendeformer. I planeringen ligger även framtida
personalbehov, IT-kommunikation- samt medicinsktekniska behov.
Framgångsfaktor 5: Tillämpning av välfärdsteknologi utifrån efterfrågan och behov.
Efterfrågan på teknikstöd i form av IT-kommunikation och medicinskteknisk
utrustning för äldre i såväl eget boende som serviceboende ökar. Samma gäller
efterfrågan på teknikstöd för administration. Det är viktigt att följa den tekniska
utvecklingen och värdera och tillämpa den utifrån de äldres efterfrågan och behov.
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