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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, där social omsorg och hälsa ingår. Målen i detta program utgör
tillsammans med målen i övriga av fullmäktige fastställda program kommunens övergripande mål
för programperioden.
I flerårsbudgeten som kommunfullmäktige fastställer i juni varje år konkretiseras och resurssätts
målen för den aktuella budgetperioden (fyra år).

2.

Mål för programperioden
En av de allra viktigaste förutsättningarna för ett gott liv är att ha en god hälsa. Kommunens
insatser ska bidra till att öka den enskildes självständighet och skapa förutsättning för människor att
leva fria och rika liv. För att kunna skapa en attraktiv kommun med goda livsvillkor för vår
befolkning är ett brett folkhälsoarbete och det förebyggande arbetet nödvändigt. Kommunens
medborgare ska ha förutsättningar att också själva kunna göra hälsosamma val. Söderköpings
kommun har identifierat tre områden som särskilt viktiga för arbetet under programperioden; barn
och ungdomars psykiska hälsa, äldres psykiska hälsa och isolering samt kvalitetsuppföljning inom
Socialtjänsten.
Barn- och ungdomars psykiska hälsa har de senaste åren allt mer blivit en prioriterad framtidsfråga
och insatser på området har gjorts, inte minst inom Sveriges kommuner och landsting, och i
Söderköpings kommun. För att lyckas krävs en bred ansats, där inte minst föräldrastöd, goda
skolresultat, integration och etablering på arbetsmarknaden är viktiga beståndsdelar.
Socialstyrelsen konstaterar att i dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer i Sverige av psykisk
ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk
ohälsa till en av våra största folksjukdomar. Bidragande faktorer till detta är bristen på sociala
sammanhang och att åldrandet ofta för med sig förluster av förmågor och förändrad identitet.
Söderköpings kommuns satsning på rehabilitering och en förstärkt samverkan med Region
Östergötland är nödvändiga åtgärder, men att på olika sätt öka förutsättningarna för ett förbättrat
socialt sammanhang är ett viktigt utvecklingsområde.
En förutsättning för utveckling inom den sociala omsorgen är god uppföljning av kvalitet och
ekonomi och ett långsiktigt tänk där allt mer evidensbaserade metoder ska användas för att både ge
bästa resultat för individen och en mer effektiv social omsorg. Socialtjänsten skall fungera på ett
sådant sätt att invånare söker stöd i ett tidigt skede och vara mer ett stöd för medborgaren än
mottagare av anmälningar.
Kommunfullmäktige anger målen för programperioden enligt följande
Mål

Barn och ungdomars
psykiska hälsa ska öka
Äldre ska ha en ökad
psykisk hälsa
Den sociala omsorgen
ska ha en hög kvalitet

Mäts genom

Elevenkät inom frågeområde
hälsa (skala 1-4, 4 är bäst)
Öppna jämförelser,
Ängslan, oro el ångest,
procentuell andel.
Nöjd medborgarindex (SCB)
-stöd för utsatta personer

Startvärde
(år 2014)

2016

2018

2020

3,3

3,5

3,6

3,7

Ordinärt
boende 7

5

5

5

Särskilt
boende 10

5

5

5

47

50

55

65
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Uppföljning av målen
Varje tertialrapport ska en analys göras om det arbete som läggs ner bidrar till att kommunen
kommit närmare målet, eller om det finns några tecken på motsatsen. Målen följs på
kommunövergripande nivå och kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen.

4.

Politiskt prioriterade framgångsfaktorer under programperioden
Framgångsfaktor 1: Systematisk samverkan och kvalitetsarbete
Ett systematiskt kvalitetsarbete kräver att kommunen noga följer upp verksamhetens resultat.
Resultatuppföljning är ett mycket viktigt verktyg för styrning och ledning och en förutsättning för
positiv utveckling och högre måluppfyllelse. För att nå en optimal måluppfyllelse och god
uppföljning är det viktigt att det finns ett gott samarbete mellan samtliga förvaltningar. Samarbetet
sker idag i olika former och på olika nivåer, både på politisk och på tjänstemannanivå.
Framgångsfaktor 2: Hög tillgänglighet, gott bemötande och delaktighet
Lättillgänglighet i service och stöd är en avgörande faktor för att människor i så tidigt skede som
möjligt söker hjälp och stöd för de svårigheter de upplever. Det ska också vara lättillgängligt för
externa samverkanspartners att samarbeta med kommunens olika verksamheter.
Gott bemötande handlar i grunden om att bli respekterad för de vi är. För ett gott bemötande krävs
insikt och förståelse kring människors olika förutsättningar. Den enskilde 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.
Framgångsfaktor 3: Rättssäkra och evidensbaserade insatser
Kvalitetssäkra skyddet för människor, särskilt barn, i social utsatthet och kvalitetssäkra stödet till
dessa. Ur bl a rättssäkerhetsaspekt och resurseffektivitetssynpunkt, är det av största vikt att
kommunens verksamhet bygger på fastställda handlingsprogram, rutiner och riktlinjer. Allt
stödarbete ska grunda sig i fastställda evidensbaserade metoder.
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. Den psykiska hälsan påverkas i positiv mening om detta kan tillgodoses.
Framgångsfaktor 4: Stödja den enskildes möjlighet att göra goda val
En av de avgörande faktorerna för en god hälsa är den enskilde medborgarens livsval och livsstil.
Kommunens uppgift i det är att ge personen förutsättningar att göra så goda val som möjligt.
Kommunens arbete med förebyggande och främjande insatser är av stor betydelse för att säkerställa
att den enskilde ges kunskap och motivation till att utifrån sin situation och sina förutsättningar leva
ett så bra liv som möjligt.
Framgångsfaktor 5: Integration och sociala sammanhang
En av orsakerna till psykisk ohälsa är avsaknad av sociala sammanhang och tillhörighet, inte sällan
orsakat av arbetslöshet eller annan bristande integration. Därför är insatser för att säkerställa en god
integration i samband med att det flyttar in nyanlända eller personer som ska etablera sig i
Söderköping av största vikt. Kommunen prioriterar åtgärder som leder till utbildning och egen
försörjning.
I arbetet med integration och sociala sammanhang spelar idéburna organisationer en viktig roll.
Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för organisationer att bedriva sin verksamhet och
att skapa arenor för kommunens medborgare att möta dessa. Särskilt ansvar ska kommunen ha för
att säkerställa kontakt med riskgrupper.
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för politiken att kunna lyfta då det finns behov.
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