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lnledning
En tid framöver

står vårt samhälle

i befolkningen

inför en rad utmaningar

o

Antalet

o

De äldres förväntningar,

o

Antalet personer som är multisjuka

o

Gruppen

äldre med annat modersmål

v

Gruppen

funktionsnedsatta

o

Det tycks bli allt svårare att få ekonomin

o

Rekryteringsläget

Beredningen

som uppnår

som rör äldre:

en hög ålder ökar

egna önskemål

och egna resurser

förändras

och med demenssjukdomar
än svenska

växer

med behov av särskilt

inom äldreomsorgen

ökar

anpassad

äldreomsorg

ökar

att gå ihop med medborgarnas

förväntningar

är utmanande

för välfärd fick i juni 2013 uppdraget

att ta fram 4-5 övergripande

mål för kommunens

äldreomsorg.

I arbetet med framtagande
kommunens

av detta måldokument

skyldigheter

handlingsprogram

enligt gällande

Det viktigaste

bland annat utgått från vad som är

"Det goda livet för äldre sjuka” och i kommunens

måldokumenten
för arbete
funktionsnedsättning.
underlaget

beredningen

har beredningen

lagar. Vi har även tagit del av vad som stäri

med folkhälsa

och tillgänglighet/

för hela arbetsprocessen

träffat olika grupper' av medborgare

delaktighet

har dock utgjorts

regionalt

egna styrdokument,
för personer

t ex

med

av medborgardialogen

där

och även personal från berörda kommunala

verksamheter.
En öppen webbenkät,
med drygt 300 svar, och en utställning pä Biblioteket med
möjlighet att lämna skriftliga kommentarer
var också delar av dialogen med medborgarna
som
resulterade
i många värdefulla synpunkter.
Efter medborgardialogen
fokuserade beredningen
det
fortsatta arbetet på följande tre områden: Boende, Sociala möten och Värd och omsorg.
För att kunna

uppnå

de mål som tas fram är det viktigt att äldrepolitiken

i vid mening

fungerar.

Med

äldrepolitik berörs inte enbart värd och omsorg utan flera samhällsomräden.
Viktiga delari
äldrepolitiken kan även vara bostadsfrågor, sociala aktiviteter, fritidsfrågor, kommunikationer
med
mera som också måste tas med när det gäller planering av äldrefrägor. Eftersom de texter och
mälförslag

vi lämnar

i detta dokument

har vi valt att benämna

Efter det första textavsnittet
målomräden

inte är avgränsade

det "Vision och Måldokument

som beskriver

om befolkningsutvecklingen
vilka behov,

utmaningar

till kommunens

äldreomsorgsverksamhet

för äldrefrâgor”.
presenterar

och möjligheter

beredningen

ett antal

vi ser för gruppen

äldre personer

i vår kommun. Dessa beskrivningar eller "målbilder" föreslår vi ska användas som underlag för
framtagande av ett Aldrepolitiskt program i Ulricehamns kommun. Ett Aldrepolitiskt program syftar
till att vara ett vägledande styrdokument, förslagsvis i 10-15 år, för all planering och utveckling i
kommunen

inom de äldreområden

vi angivit och bör till exempel

innehålla

ett antal strategier

och

konkreta handlingsmål.
Efter beskrivningen av mâlområden
mål i form av vision och mål.

avslutas dokumentet

med beredningens

förslag till övergripande
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Befolkningsprognos

fram till 2025

Under de närmaste åren kommer antalet personer 80 år och äldre att öka endast marginellt. Omkring
år 2020 börjar en kraftig ökning då 4o-talisterna kommer upp i en högre ålder. Om tio år (omkring år
2o25)__är beredningens
bedömning
att antalet
idag. Aven personer över 65 ökar procentuellt

gjord utifrån kommunens
invånare,

planering för byggande av fler bostäder

samt att vi bedömer

målgruppen

SO-äringar och äldre har ökat med 15-2o% jämfört med
minst lika mycket. Beredningens
prognos nedan är

äldre. Observera

att Ulricehamn

fortsätter

för att nå befolkningsmâlet

att vara en attraktiv

att befolkningsprognosen

är preliminär

för att kunna utgöra ett mer säkert planeringsunderlag
uppgift att tas fram hösten 2014).

l

Den demografiska

kommer

enligt

353"?‘ -

23 211

25 500

2 289

+10%

5 275
1 535

5 300
1 800

1 025
265

+20%
+17%

Över 65 år
Över 80 år

25 000

att flytta till för

och att den behöver uppdateras

(en ny befolkningsprognos

. if'

Hela befolkningen

kommun

profilen

Ulricehamns demografiska profil visar också att kommunen har en mindre andel 20-40 åringar än
riket i genomsnitt. En av kommunens utmaningar när det gäller äldreomsorgen i framtiden är därför
att kommunen

kommande

har relativt

många

äldre personer

åren samtidigt som antalet personer

bland annat för framtida

rekrytering

och att dessa successivt

ökar till antalet

de

i arbetsför ålder blir färre. Detta kan få lconsekvenser'

av personal.

Ulricehamn

Riket

W771 90*

lj_Q.f.fZjf.
85-89
_

'

'

00.34

75-79
W39

"
_

5054
55.59 _
50.54
4549
4044
35-39

30.34
25.29
20-24

10%

5%

0%

0%

5%

10%
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Medborgarnas

kunskap,

värderingar

u:

och attityder
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Framöver kommer medborgare att vilja ta ett större ansvar för sin situation. Tillgång till enkel och
tydlig information är viktig för att äldre medborgare skall ges möjlighet att kunna ta tillvara sina
rättigheter,

men även för att bli medvetna

om sina skyldigheter.

Kunskap är viktig för att kunna fatta avgörande beslut och ta ansvar för sin livssituation

i form av att

själv planera för sitt åldrande, till exempel gällande boendefrägan.
Det finns ett behov av att veta vad
man kan förvänta sig av samhället, vilket stöd man kan fä från äldreomsorgen
och vilket som är det
egna

ansvaret.

PUIIHWEH U9-19$‘5010:1

Kunskap behövs också för att göra val. Exempel på valsitnationer
är eget val av hemtjänst
och vård.
Det kan kännas svårt att välja när man inte har tillräcklig kunskap om vad de olika valen innebär. Det
upplevs ofta som svårt att veta vart man skall vända sig eller var man skall leta för att få information

om en verksamhet,

till exempel äldreomsorgen

eller primärvården.

Viktigt
också att äldre behöver värderas högre i samhället och ses som en resurs. Fler äldre behöver
till exempel finnas tillgängliga på arbetsmarknaden
framöver. Att arbeta aktivt med värderingar,
öka
äldres status och bidra till en positiv syn pä åldrandet är därför frågor som behöver komma mer i
fokus.

5

Hälsa

och Iivskvalitet

'41

‘K

Forskning inom det salutogena
begriplig,

meningsfull

psykiskt välbefinnande
hälsomässiga

(hälsofrämjande)

och hanterbar

och livskvalitet.

och ekonomiska,

synsättet visar att om tillvaron uppfattas som

finns grundläggande

Förebyggande

både för individen

förutsättningar

för att uppnå

psykisk hälsa,

insatser kan medföra stora vinster, både

och samhället.

En viktig del är stödet till anhöriga som vårdar sina närstående. Deras situation behöver synliggöras
och stödet behöver utökas för att förbättra anhörigas hälsa och livskvalitet och förebygga isolering och
utmattning.

Antalet personer med demenssjukdomar
ökar totalt och en tydlig trend är att fler yngre drabbas. Det
finns därför ett behov att kommunen utvecklar sin spetskompetens inom demensområdet,
t ex genom
bildande av särskilda resursteam, i syfte att förbättra stödet både till anhöriga och till
omsorgspersonalen.

Anpassade

insatser

för yngre personer

med demenssjukdom

är ett

utvecklingsområde.
Möjligheten
skall finnas så att hälso- och sjukvård kan ges i den enskildes hem. Insatserna
skall
utföras av personal med rätt kompetenser.
Detta ställer stora krav på samordning
av de olika

yrkesprofessionerna.
vårdgivare
öppenvård

Medborgarna

ska heller inte behöva tänka på vem som är huvudansvari

i olika situation er. Därför behöver Närvårdssamverkan
till den kommunala
vården utvecklas vidare.

och vårdkedjorna

g

från slutenvård,

Det är också viktigt att äldre ges möjlighet att vara aktiva och kunna påverka sin egen vardag, utifrån
egna individuella önskemål, för att de ska uppnå god hälsa och livskvalitet. Kulturella inslag i
vardagen behöver t ex göras mer tillgängliga, liksom möjlighet till fysisk aktivitet och utevistelse.
Ensamheten

är ett växande

arbetet. Deltagande

problem.

Mötesplatser

i olika verksamheter

som Oasen har stor betydelse

kan bryta isolering och ge värdefulla

i det förebyggande

sociala kontakter och

gemenskap
med andra. Extra stöd kan ges till föreningslivet
så att fler träffpunkter
kan skapas på
olika platser i kommunen.
Ensamheten
behöver också motverkas på andra sätt, t ex genom en
utbyggd volontärverksamhet.

Att flytta till någon form av trygghetsboende
kan vara ett sätt att motverka ensamhet. Idag hamnar
flera personer som lider av ensamhet och oro på vård och omsorgsboende, där de inte trivs.
Trygghetsboende

är då ett bättre

alternativ

och behovet

av andra stödinsatser

minskar.
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Mat och
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Äldres kost och måltidssituation
matlusten

\

sjukdomar

.-

är en Viktig fråga. Förutom smakupplevelse
förebyggas

och måltidsmiljö

om man äter rätt. Många äldre upplever

kan

att de tappar

och att de därför går ner i vikt utan att egentligen vilja det.

Maten och måltiderna kan ha många olika betydelser och funktioner så som gemenskap, källa till
näring, en iytm och indelning av dagen, en upplevelse för sinnen samt som sjukdomsbehandling.
Mat
är en viktig glädjekälla

som även bidrar

till välbefinnande

och god livskvalitet.

God mat som serveras

i

en positiv miljö bidrar till en positiv upplevelse.
När man pratar om framtidens äldreomsorg är maten en central fråga där önskemålen är många. Ett
starkt önskemål är hemlagad mat som ger möjlighet att känna doften av maten och få delaktighet i
matlagningen.
Ytterligare ett önskemål är att personalen inom äldreomsorgen
har kunskap om mat för äldre samt att
de i möjligaste mån använder sig av närproducerade,
färska och ekologiska råvaror. Det
även viktigt
att skapa mötesplatser
för matservering
dit det är lätt att ta sig och där det ges möjlighet att äta
tillsammans
med andra.
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Boende

och

kommunikationer

Planeringen

av fungerande

Kommunen

skall enligt lagen verka för att äldre människor

under trygga förhållanden

bostäder

och boendemiljöer

anpassade

och ha en aktiv och meningsfull

för äldres behov är en viktig fråga.

får möjlighet att leva och bo självständigt
tillvaro i gemenskap

med andra.

Ett tryggt

och flexibelt boende för alla tycker vi ska genomsyra kommunens framtida planering. Detta kan till
stor del inkludera det vi idag kallar Seniorboende, Trygghetsboende m.m. Vi tror på planering och
utveckling av bostadsområden
med blandade åldrar/generationer,
vilket bidrar till att alla kan känna
sig tryggare. Den yttre miljön är också betydelsefull.
En bra och anpassad utemiljö stimulerar till mer
utevistelse.

Det är också viktigt med olika typer av boendeformer för att kunna välja det som passar ens
livssituation. Likaså anser man att det är viktigt med valfrihet när det gäller var i kommunen man vill
bo. Det måste även ges möjlighet att kunna bo kvar livet ut om man så önskar. Bostäder för äldre skall
göra det möjligt att stärka

och utveckla

sociala nätverk.

Ett tryggt och tillgängligt

boende

är bra för

alla!

Nuvarande

platser

för vård- och omsorgsboende

inte att finnas kvar i framtiden

(särskilda

boenden)

som de ser ut idag. Gruppboenden

kommer

enligt många bedömare

för dementa kan vara en av

framtidens
lösningar, då dementa bör vistas i hemlika förhållanden
och inte på för stora enheter.
med somatiska sjukdomar
(åldersrelaterade
fysiska besvär) kommer troligen att vårdas i hemmet
större utsträckning,
s k kvarboende.

De
i

Kommunstyrelsen
har ansvaret för att det finns tillräckligt med platser i vård- och omsorgsboenden
i
kommunen.
När det gäller andra boendetyper
är ansvaret delat med andra aktörer. Kommunstyrelsen
och dess förvaltning behöver under kommande
år agera mer aktivt för att det skall byggas fler tiygga
boenden i vår kommun och verka för en större variation i utbudet av bostäder som har god
tillgänglighet
och är anpassade för äldre. Här har också det kommunala
bostadsbolaget
STUBO och
privata bostadsföretag
en viktig samverkande
roll.

En utveckling som gynnar tillkomsten
hela den lokala bostadsmarknaden

av fler trygga bostäder för äldre får också positiva effekter för

genom

att det leder till ökad bostadsrotation.

F ör att man skall kunna bo kvar i sin bostad är det viktigt att kommunikationerna
fungerar. För att
inte bli isolerad i sin bostad finns ett stort behov av att någon form av kollektivtrafik
och/ eller

servicelinje fungerar både i stad och på landsbygd.

Definition

av olika boendetyper

Senior-bostäder
- Ett sanzlingsbegrepp
för alla ordinära
bostäder, som är avsedda för personer
över en
viss ålder med möjligheter
till gemensam
samvaro, förslagsvis
genom en gemensamhets
lokal eller liknande.
Kollektiuboende
kan vara ett alternativ
inom denna kategori.
Trygghetsbostiider
—En boendeformfär'
äldrepersoner
som känner sig oroliga, otrygga och/eller
ensamma
i sin nuvarande
bostad. Bostaden upplåts med hyresrätt
via en förmedling
och där kösystem
reglerar fördelning
av bostad. De som bor i trygghetsbostäder
ska ha tillgång till gemensamhetslokal
med
möjlighet att inta gemensamma
måltider, personal
som gemensam
resurs samt trygghetslarm.
Vård - och omsorgsboende
- Termen
rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen.
dygnet runt.
Korttidsboende

- En tidsbegränsad

ersätter särskilt boende. En boendeformföi'
äldre som omfattas
av
I boendet erbjuds service, personlig
omvårdnad
och hemsjukvård

insats

inom vård-

och omsorgsboende.

8

Utveckling

av teknik

Det blir allt viktigare att ta tillvara ny teknik och IT-lösningar inom äldreomsorgen. Den moderna
tekniken erbjuder nya möjligheter för äldre att skapa ett välbefinnande, bidra till minskad ensamhet,
få tiygghet,

vara aktiva, kommunicera

och fâ en enklare

vardag,

vilket leder till ökad livskvalitet.

Användning och utveckling av tekniki bostaden är ofta en viktig förutsättning för att äldre ska kunna
bo kvar. Samordning mellan olika myndigheter och vårdinstanser är en annan fördel.
Tekniken inom detta område kan bidra till att skapa trygghet, tillgänglighet
och hög kvalitet för den
enskilde, men tekniken kan även höja produktiviteten
och underlätta
för personal och anhöriga. Med
anledning av de stora utmaningarna
kring rekryteringar
till framtidens
äldreomsorg
finns ett stort

behov av att hitta tekniska lösningar
Att utveckla de tekniska hjälpmedlen
vardagen.

Utveckling

som i vissa fall kan minska personalbehovet.
inom äldreomsorgen

av teknik kan öka äldres självständighet

Visa vägen in till en yrkesframtid

inom äldreomsorgen

kan ge mer tid till personlig kontakt i
och livskvalitet

samt vara ett led i att

för fler yngre och även fler män

9

Äldreomsorgen -framtidens goda arbetsplats
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Det är viktigt att äldreomsorgen ses som en attraktiv arbetsplats där pe1's0na1entrivs, där de stannar
och där de kan känna stolthet. Att arbeta inom äldreomsorgen lcrävei' stor yrkesskicldighet och
grundläggande yrkeskompetens för de arbetsuppgifter man utför. Det faktum att antalet äldre ökar
och att pensionsavgångarna
framåt är många medför att rekryteringsbehoven
inom vård och omsorg
framöver

är stora.

Arbetet inom äldreomsorgen måste uppvärderas. Det kan handla om att ha inflytande på sin
arbetsplats, få vara delaktig i beslut som fattas, få handledning vid behov, ha möjlighet till
vidareutbildning

och utveckling

samt känna

att man utför ett bra jobb med nöjda enskilda/boende.

10

Övergripande
Utifrån

de målområden

mål
som presenterats

i detta dokument

föreslår

beredningen

att följande

vision

och mål antas:

Vision
Äldre ska känna sig trygga i sin vardag och leva ett så gott liv som möjligt, hela livet!
Äldre ska få tjänster av god kvalitet, känna sig delaktiga och bli bemötta med respekt.

Mål
Ett Äldrepolitiskt program för Ulricehamns kommun ska vara framtaget senast 2016. Programmet
ska, förutom innehålleti detta mäldokument, kompletteras med strategier inom de områden som
måldokumentet

beskriver:

Medborgarnas

kunskap,

värderingar

och attityder

Hälsa och livskvalitet
O

Mat och måltid
Boende och kommunikationer
Utveckling

av teknik

Äldreomsorgen
Beredningen

föreslår

- framtidens

att programmet

goda arbetsplats
sträcker

sig 10-15 år framåt.

ll

Vision och mfildokumentet
beredning för välfärd:

är framtaget

Peder Danesved (FP), beredningsledare

och godkänt 2014-06-04 av fullmäktiges

"

'

"

i;

.

i

i

°

Leif Dahl (S), vice beredningsledare
Rolf Sjölin (C)
Marianne

Henningsson

(C)

Göte Öberg (M)
Richard

Hallifax

(M)

Gunnar Scott (S)
Anna Grandin (S)
Ingela Widell (KD)
Sekreterare:

Göran

Gynnemo

Mer information/kontaktuppgifter

På bilden

saknas

Göte och Ingela

fi11ns på www.u11'ice11amn.se/be1'edningvéiIf'zird
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Kommunstyrelsen

Yttrande

över måldokument

om framtidens

äldreomsorg

Dnr 2013.0173
Sammanfattning

Beredningen för välfärd fick i juni 2013 uppdraget av fullmäktige
övergripande mål för kommunens äldreomsorg.

att ta fram 4-5

Beredningen var i juni 2014 klara med förslag till måldokument som benämns
"Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun -Att leva ett gott
liv hela livet".
Kommunstyrelsens ska enligt gällande rutin lämna ett yttrande till
kommunfullmäktige
inför fullmäktiges beslut om antagande av måldokumentet.
Yttrandet skall behandla måldokumentet utifrån laglighet, ekonomi samt
konsekvens.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att som yttrande

till kommunfullmäktige

godkänna

föreliggande måldokument.
Kommunfullmäktige
föreslås vidare ge kommunstyrelsen
utgångspunkt i de delar som rör äldreomsorgsverksamhet
en ny äldreomsorgsplan för perioden 2016~2019.

uppdraget att med
i måldokumentet ta fram

Ärendet

Beredningen för välfärd fick i juni 2013 uppdraget av fullmäktige
övergripande mål för kommunens äldreomsorg.

att ta fram 4-5

Beredningen var i juni 2014 klara med förslag till måldokument som benämns
"Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun -Att leva ett gott
liv hela livet".

Kommunstyrelsens ska enligt gällande rutin lämna ett yttrande till
kommunfullmäktige
inför fullmäktiges beslut om antagande av måldokumentet.
Yttrandet skall behandla måldokumentet utifrån laglighet, ekonomi samt
konsekvens.
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Enligt uppdraget skulle nytt måldokument omfatta de områden som ingår i senast
antagen äldreomsorgsplan (gällde 2005-2010). Detta har beredningen inte till alla

delar följt då man valt att ta upp målområden som ligger utanför kommunens egen
äldreomsorgsverksamhet.
Beredningen fick stöd för sitt inriktningsval
partigrupperna yttrade sig i vägledningsdebatten i fullmäktige.

när

Måldokumentet innehåller således beskrivningar av sex målområden/målbilder som
anger vilka behov, utmaningar
personer i vår kommun:

och möjligheter

. Medborgarnas kunskap, värderingar
. Hälsa och livskvalitet

som finns för gruppen äldre

och attityder

. Mat och måltid

.Boende och kommunikationer
. Utveckling av teknik
. Äldreomsorgen -framtidens

goda arbetsplats

Efter genomgång av målområden
formulering av Vision:
o
o

lämnar beredningen följande

förslag till

Äldre ska känna sig trygga i sin vardag och leva ett så gott liv som möjligt,
hela livet!
Aldre ska få tjänster av god kvalitet, känna sig delaktiga och bli bemötta
med respekt.

Och som ett Mål anges:
o

Ett Äldrepolitiskt program för Ulricehamns kommun ska vara framtaget
senast 2016. Programmet ska, förutom innehållet i detta måldokument,
kompletteras med strategier inom de områden som måldokumentet
beskriver.

Ett Äldrepolitiskt program ska enligt beredningen sedan kunna fungera som ett
vägledande styrdokument i 10-15 år i alla planeringsfrågor som rör äldre och ligga
till grund för framtagande
Förvaltningen

utifrån

av strategier

har granskat

och handlingsplaner.

måldokumentet

aspekterna laglighet,

och vill lämna följande

kommentarer

ekonomi samt konsekvens.

Laglighet

Måldokumentet innehåller
laglighetssynpunkt.
För tydlighetens

inga förslag eller formuleringar

skull kan nämnas,

i avsnittet

"Boende

som är tveksamma ur

och kommunikationer",

att

kommunen har en skyldighet, enligt socialtjänstlagen,
att verka för att äldre får
möjlighet att leva och bo självständighet under trygga förhållanden och ha en
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. När det gäller den ofta diskuterade
frågan om byggande av Trygghetsboenden så är det inte en skyldighet för

kommunen att tillse att dessa kommer till, däremot har kommunen en laglig
möjlighet att kunna agera mer aktivt om man så önskar.
Ekonomi

Måldokumentet beskriver olika målområden där man pekar på olika
utvecklingsmöjligheter.
Några exempel på detta är:
- Äldre medborgare ska ha tillgång till enkel och tydlig information
— Kommunen behöver utveckla spetskompetens inom demensområdet
genom bildande

av särskilda

(t ex

resursteam)

- Kulturella inslag i vardagen behöver göras mer tillgängliga
— Satsning på mer hemlagad mat och ökad användning av närproducerade,
färska och ekologiska råvaror
- Kollektivtrafiken ska fungera både i stad och på landsbygd (t ex att införa en
servicelinje)
- Utveckling av användandet av ny teknik
Dessa förslag och andra som omnämns i måldokumentet är ganska vagt formulerade
och kräver ytterligare utredning och precisering för att kunna kostnadsberäknas.
Med hänvisning också till hur föreliggande måldokument är formulerat och
beredningens

förslag

att senast till 2016 komplettera

föreliggande

måldokument

med strategier inom varje delområde, drar vi slutsatsen att det i detta skede inte
behöver göras några kostnadsberäkningar. Det kan istället bli aktuellt i nästa steg
om uppdrag

lämnas om framtagande

av förslag

till strategier

av någon typ, t ex kan

detta ske i en Äldreomsorgsplan. Då behöver de olika åtgärdsförslagen preciseras
och ett bra underlag tas fram för politiska prioriteringar och beslut om konkreta
handlingsplaner framöver.
Vad som kan påpekas när det gäller de ekonomiska aspekterna till föreliggande
måldokument så är det flera av de utvecklingsförslag som lyfts fram som helt eller
delvis kommer att kunna genomföras inom äldreomsorgen och andra berörda
verksamheter i den löpande verksamhetsutvecklingen.
Dessa åtgärder kommer då
att finansieras inom ordinarie verksamhetsramar.
Andra utvecklingsförslag
kräver
samarbete med andra verksamheter
som kostenheten
och IT men det kommer

också att krävas andra samarbeten som samhällsbyggnad och STUBO eftersom det
är välfärdsfrågor för kommunens medborgare vare sig de använder äldreomsorgens
specifika

tjänster

eller

som medborgare

i stort.

Konsekvenser

Det som inte är helt tydligt i måldokumentet

är att utefter

befolkningsprognosen

fram till 2025 som visar på en kraftig ökning i åldern över 65 år och särskilt över 80
år kräver

andra åtgärder

och resurser

som äldreomsorgen

kan tänkas

behöva i form

av ekonomiska medel men även komptens för att kunna möta dessa äldre. Ökad

livslängd beror på en förbättrad allmänhälsa där sjukligt tillstånd kommer allt
senare i livet. Man tenderar
medicinskt

allt

bättre

att leva längre med kroniska sjukdomar då dessa

går att kontrollera.

Sammantaget

ger detta

en ökning av

antalet mycket gamla personer med flera kroniska tillstånd samtidigt. Detta
genererar resurskrävancle och avancerade sjukvårdande insatser i hemmet men
sannolikt under mer begränsad tid men även på särskilt boende. Det troligt att
färre än idag kommer ha behov av hemtjänst och särskilt boende under sin yngre

I

l

äldre-tid. I den så kallade "tredje
och upplevelser.

åldern"

lever seniorer ett aktivt liv med resor

Boendestruktur för denna grupp av äldre multisjuka och en allt högre andel
demenssjuka kommer även fortsättningsvis att vara särskilda boenden med
specialistkompetens.

Precis som måldokumentet

tar upp kommer

personer

i

arbetsför ålder minska varför det ställer ökade krav på kommunen som en god
framtida arbetsplats för att rekrytera komptent personal och säkerställa

vårdkvaliteten enligt lag.
När det gäller beredningens målförslag om att detta måldokument med
komplettering och framtagande av strategier ska utgöra grunden för ett
äldrepolitiskt

program,

samt att detta

ska gälla 10-15 år framåt,

ställer

vi oss

tveksamma till. Behovet av att ta fram strategier och handlingsplaner finns men
bör i första hand inriktas på kommunens egen äldreomsorgsverksamhet.
Ett förslag
utifrån detta är då att innehållet i måldokumentet ska utgöra underlag för
framtagande av en ny Äldreomsorgsplan. Den senaste äldreomsorgsplanen togs
fram för perioden 2005-2010 och verksamheten ser idag behov av en ny samlad plan
som stöd för verksamhetens utveckling. En sådan plan kommer att innehålla delar
som rör dimensionering av antalet särskilda boendeplatser, korttidsplatser men
kommer också innehålla riktlinjer för utveckling av flera områden som tas upp i

föreliggande måldokument.
En ny Äldreomsorgsplan föreslås gälla för en period om fyra år, 2016-2019. Den
kommer också att omfatta eventuella mål för äldreomsorgen som finns med i
kommande kommunalpolitiskt
handlingsprogram. Att denna fyraårsperiod inte
ligger parallellt med politisk mandatperiod ser vi som en fördel, då nya politiker
kommunstyrelsen

och kommunfullmäktige

ges bättre

förutsättningar

i

att kunna

sätta sig in i verksamheten och aktuella frågeställningar och därigenom kan
påverka innehållet i den plan som ska styra verksamheten under tre år av fyra
under en mandatperiod. Före nästa fyraårsperiod föreslås äldreomsorgsplanen
sedan utvärderas och revideras (2019) för att sedan kunna gälla som styrdokument
för en ny period.
Sammanfattningsvis ställer sig förvaltningen bakom föreliggande måldokument
vi bedömer kan utgöra ett bra underlag för framtagande av en ny
Aldreomsorgsplan.

Carita Brovall
Chef välfärd, lärande och samhällsutveckling

Handläggare: Göran Gynnemo

som

Angela Madsen Jonsson
T f verksamhetschef äldreomsorg

