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1 Inledning
1.1 Göingemodellen
Östra Göinge kommun står inför ständiga utmaningar och kraven på service, högre kvalitet
och bättre resultat är många. Dessa krav kommer från medborgare och företag i Östra Göinge,
men också från staten och dess myndigheter. Dessa krav måste i sin tur förverkligas utifrån
tydliga prioriteringar och begränsade resurser. Detta fordrar en organisation i utveckling med
tydligt fokus på ständiga förbättringar där både målstyrning samt uppföljning och utvärdering
är viktiga komponenter.
Göingemodellen utgår från en övergripande vision och till denna kopplas sedan tydliga av
politiken fastställda utmaningsområden. Prioriteringen att peka ut vissa områden bygger på
det faktum att mycket av kommunens verksamheter utgår från av staten bestämda
grunduppdrag, men att det utöver detta finns viktiga utmaningar som politiskt måste hanteras
lokalt.
Kommunfullmäktige i Östra Göinge har därför lyft fram fyra utmaningsområden till vilka
kopplas både långsiktiga inriktningar som mera kortsiktiga resultatmål. Dessa delar utformas
i den av kommunfullmäktige antagna Mål- och resultatplanen som har en varaktighet på fyra
år. För att förtydliga och fördjupa utmaningsområdena finns också framtagit ett antal olika
styrdokument. I avsikt att förverkliga politikens intentioner utarbetar förvaltningen årligen en
dokumenterad planering, som i sin tur bryts ner ytterligare inom olika verksamhetsområden.
För att säkerställa och tydliggöra vad som åstadkommes inom förvaltningen är det nödvändigt
att det sker en systematiserad uppföljningsprocess och att det utifrån denna sker en
utvärdering, både på förvaltningsnivå som på politiska nivåer.

1.2 Styrande dokument framtagna och antagna politiskt
Mål- och resultatplanen är politikens viktigaste styrande dokument. Den utarbetas för att gälla
under fyra års period och börjar gälla året efter allmänna val. I den nu gällande planen har
politiken fastställt fyra utmaningsområden.
 Boende
 Arbete och företagande
 Kunskap och kompetens
 Åldrande
Till dessa fyra övergripande utmaningsområden foga sedan i Mål- och resultatplanen
inriktningar, resultatmål och resultatindikatorer.
Utöver Mål- och resultatplanen finns som komplement en rad politiskt framtagna dokument.
På kommunfullmäktigenivå benämns dess som programhandlingar, policy och långsiktiga
planer och som har en varaktighet på mer än 10 år. Motsvarande dokument på
kommunstyrelse benämns strategier och har ett kortare tidsperspektiv, dock ofta längre än en
mandatperiod.

1.3 Styrande dokument för utmaningsområdet Åldrande
För utmaningsområdet Åldrande finns följande fastställda handlingar på de olika politiska
nivåerna.
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1.3.1 Kommunfullmäktigenivå






Mål- och resultatplan 2016 – 2019. Fastställd 2016
Översiktsplan för Östra Göinge kommun. Fastställd 2012
Programhandling för programområde Stöd, vård och omsorg. Fastställd 2012.
Programområde Kultur och bibliotek. Fastställd 2012
Bostadsförsörjningsprogram. Fastställd 2017

1.3.2 Kommunstyrelsenivå




Det goda åldrandet, Fastställd 2017
Den goda måltiden. Fastställd 2017
Trafikstrategi. Fastställd 2017

1.4 Utvärderingsmodell
En viktig del i alla styr- och ledningsmodeller är att det finns en modell för hur uppföljning
och utvärdering ska fungera. Hittills har mycket av utvecklingsarbetet kring styr- och ledning
fokuserat på att få en väl fungerande målmodell för kommunens verksamheter och där den
politiska viljan tydligt ska kunna synliggöras. Däremot har uppföljning och utvärdering hittills
inte varit lika påtaglig och väl utformad på de olika nivåerna i den politiska och
förvaltningsmässiga modellen. Under 2017 – 2018 har det därför påbörjats ett arbete för att
säkerställa en tydlig och sammanhängande struktur. En viktig grund för detta är de av
förvaltningen framtagna Verksamhetsrapporterna. De första som togs fram var för
Utmaningsområdena Kunskap och kompetens respektive Boende och nu finns också färdigt
den tredje som gäller för Utmaningsområdet Åldrande. Till de första verksamhetsrapporterna
utarbetades politiska analyser som har antagits av kommunstyrelsen under 2018.
Utifrån Verksamhetsrapporter arbetar politiken enligt följande utvärderingsmodell:
1. Verksamhetsrapport för ett utmaningsområde presenteras för kommunstyrelsen
2. Verksamhetsrapporten remitteras antingen till kommunstyrelsens ledningsutskott eller
omsorg – och utbildningsutskott
3. Utskotten arbetar fram politisk analys kopplat till styrande politiska dokument
4. Analysrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för behandling
5. Kommunstyrelsens fastställda analys framläggs för kommunfullmäktige för
presentation och genomgång
6. Vid det därpå följande kommunfullmäktigemötet sker politisk debatt kring den
framlagda politiska analysen

1.5 Den politiska analysens syfte och utgångspunkter
Det kan finnas olika syften med att göra en utvärdering. Följande intentioner med analyser
och utvärdera kan vara:
 öka kunskapen inom utmanings- och uppföljningsområdet
 följa upp de politiska uppsatta inriktningarna och målen och värdera dessa
 identifiera vissa intressanta områden som kan vara av intresse för politiken att lyfta
fram och fördjupa sig i
I det här sammanhanget är det viktigt att skilja begreppet utvärdering från begreppet
uppföljning. Det senare – uppföljning – är att ses som en kontinuerlig granskning och kan
användas mera löpande av förvaltningen för att kontinuerligt följa vad som sker inom den
egna verksamheten. Utvärdering är en mera noggrann genomlysning och
efterhandsbedömning vid en viss given tidpunkt. Frågeställningar som kan ställas är:
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Vad är målet?
I vilken utsträckning har detta mål uppnåtts?
Hur vet man det?

Resultatet av utvärderingen ska sedan sammanställas och analyseras. Fyra frågeord kan vara
till hjälp vid analyser:
 Skillnader?
 Tendenser?
 Samband?
 Orsaker?
I analysen kommer man att förhoppningsvis att:
 göra en helhetsbedömning i förhållande till målen
 söka framgångsfaktorer respektive söka orsaker till att man inte når målen
 skapa tankar/idéer kring framtida inriktningar/mål
Det finns en rad utgångspunkter för politiker är säkerställa inför utvärderingsarbetet. Det är
viktigt/nödvändigt att:
 sätta sig in i verksamheterna och förstå dessa
 förstå vad förvaltningen vill med sitt arbete inom olika verksamheter
 förstå vilka utmaningar verksamheterna har framför sig
 skapa sig en insikt vad som är reglerat i lagar och förordningar
 skilja på verksamheternas grunduppdrag och det som är uppsatt i lokala politiska mål
och dokument
 fokusera på resultat och inte på aktiviteter
 förstå att vissa delar av verksamheterna i dagsläget kan vara svåra att följa upp och
utvärdera
 fokusera på och prioritera vissa utvärderingsområden

2 Verksamhetsrapport Åldrande
Med den framlagda verksamhetsrapporten 2018 för utmaningsområdet Åldrande vill den
kommunala förvaltningen:
 Ge den politiska organisationen en kunskap och förståelse för förvaltningens
uppnådda resultat samt analyser av rådande situation utifrån grunduppdraget.
 Ge politiken, där det är möjligt, referenser till kommunens resultat i relation till andra
kommuner samt beskriva trender och tendenser.
 Skapa ökad fokus på analyser för att kunna identifiera utvecklingsområden.
Inom ramen för utmaningsområdet är det en rad verksamheter som berörs:
 Hälsa och omsorg
 Ekonomi och intern service
 Strategi och tillväxt
 Samhällsbyggnad
Utmaningsområdet redovisas utifrån tre områden
 Förebyggande arbete med äldre
 Hemtjänst
 Särskilt boende
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3 Analys
3.1 Styrdokument
Nedanföljer en utvärdering,analys samteventuellakommentarermedutgångspunktfrån de
styrandedokumentsomnämnspunkt 1.3.
Inledningsvishar analysenlyft fram följande rörandemetoderoch arbetssättnär det gäller
kommunstyrelsens
uppföljning och utvärdering.
Kommunstyrelsenmenaratt verksamhetsrapporterna
bör ha ett bredareperspektivsom
sträckersig utöver denegnaverksamhetsområdesgränsen.
Till exempelsaknasi
”V erksamhetsrapporten
för Å ldrande” resonemangkring boendetsoch bostadensbetydelse
för de äldre. I Bostadsförsörjningsprogrammet
och i Översiktsplanenfinns målformuleringar
som manbör förhålla sig till i verksamhetsrapporten
. Detsammagäller programhandlingför
kultur och bibliotek. Kommunstyrelsenkonstaterarvidareatt verksamheterna
överlagbehöver
bli bättrepå att analyserasin verksamhetutifrån alla relevantaaspekterav betydelseför de
enskildabrukarna/kunderna.
Inför nästaomgångav verksamhetsrapporter
bör mandärför
övervägahur uppföljning och underlagkan utvecklasytterligare. K anskeär de nuvarande
rapporternainte endasättetatt följa upp verksamheten.
Struktureradesamtalöver tid kring
vad som händeroch sker verksamhetenmedutgångspunkti resultatmålenkan vara en
kompletterandekälla när det gäller uppföljningen.Erfarenhetenär att när politiken ställer
frågor kring olika temaneller kring måluppfyllelsenger det bådevärdefull informationoch
fungerarstyrandeför verksamheteneftersomdet ger signalerom vad som uppfattasvara
viktigt .

3.1.1 Kommunfullmäktige avseendeFörebyggande arbete
Mål - och resultatplan 2016– 2019
I inriktningstextenför åldrande lyfts följandefram:
Befolkningensmedellivslängdi ÖstraGöingekommunökar och för att klara dessa
äldreårskullarsvälbefinnandekrävs att stor vikt läggsvid förebyggande och
rehabiliterandeverksamhet.
De förebyggandeinsatsernabör skegenominsatsersomökar äldremänniskors
möjligheteratt ha en aktiv och meningsfulltillvaro i gemenskapmedandraoch som
ledertill delaktigheti samhället.
Detta hälsoorienterande
synsättinnebäratt manarbetarhälsofrämjandeutifrån varje
individs enskildaförutsättningaroch att manstimulerartill en känslaav
självständighetoch meningsfullhet.
Följandeinriktning för åldrande är fastställd:
År 2025 kan de äldrei ÖstraGöingeleva ett aktivt liv i sin vardagoch medett
fortsattinflytande i samhället.Det innebäratt de kan åldrasi trygghetoch med
bibehålletoberoende,samtnär så behövsha tillgång till god vård och omsorg.
Resultatmålettill åldrande för år 2019är följande:
År 2019 är andelenäldresombor kvar hemmautan beviljadeinsatserstörre.
För att kunnamätaeffekternaav resultatmålethar följanderesultatindikatorer(medmålnivå
2019)fastställts:
Andel äldre(80+) som bor kvar i ordinärtboendeutanbeviljadeinsatser53 %
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Programhandling för Stöd, vård och omsorg
I programhandlingen lyfts vägledande idéer och tankar fram. Kring det förebyggande arbetet
är folkhälsoarbetet en viktig del, vars syfte är att styrka hälsa, förebygga ohälsa och skapa
stödjande och hälsofrämjande miljöer. Som medborgare ska man ges möjlighet till
gemenskap, delaktighet och aktiviteter som verkar för mental och fysisk hälsa samt motverkar
isolering. Sociala relationer och gemenskap är en kärnfråga för god hälsa och välbefinnande.

Planeringsdokument/programhandling Översiktsplan 2012.
Den nuvarande Översiktsplanen för Östra Göinge kommunen fastställdes år 2012. För
närvarande pågår ett arbete att aktualisera denna och det arbetet beräknas vara klart under
2018/19. Med den förändringstakt som idag finns i det svenska samhället och i Östra Göinge
är det nödvändigt att hitta en form för Översiktsplanen så att den hela tiden kan ha en aktuell
status. Inför den kommande mandatperioden är detta något som därför bör diskuteras för att
politiken ska kunna finna lämpliga former för ett arbete med en mer rullande plan.
Översiktsplan 2012 är ett omfattande planeringsdokument som tar sin utgångspunkt i de under
förra mandatperioden av kommunalfullmäktige fastställda fokusområden. Av dessa är det i
Översiktsplanen området Boende som har en vis bärighet för analysen i detta dokument och
där behandlas särskilt att äldre behöver fler attraktiva boendealternativ.
Andelen äldre är större i Östra Göinge än i riket och Skåne i övrigt. Även om vi nu får en ny
generation äldre som är friskare och aktivare så finns det också en grupp äldre som på grund
av sviktande hälsa eller andra orsaker inte har samma möjligheter. De ska också ha ett bra och
innehållsrikt liv samt ett tryggt och trevligt boende. Det ska då enligt översiktsplanen finnas
tillgängliga bostäder, möjlighet att köpa livsmedel utan tillgång till egen bil och
förutsättningar att resa inom och utanför kommunen. Marklägenheter, trygghetsboende, bra
service och utbyggd kollektivtrafik är därför nödvändigheter för detta.

Planeringsdokument/programhandling Bostadsförsörjningsprogram 2017 - 2025
I programmet finns om åldrandet en beskrivande text som just lyfter fram att antalet personer
över 80 år kommer att öka kraftigt efter år 2020. Detta innebär att kommunen i sitt arbete med
bostadsförsörjning särskilt måste överväga på vilket sätt de äldres behov av bostäder ska
tillgodoses vad gäller tillgänglighet, läge och upplåtelse/boendeformer, samt hur
trygghetsskapande åtgärder kan utvecklas i eller i anslutning till boendet.
Utöver denna text finns politiska riktlinjer:


Kommunen ska verka för flexibilitet och mångfald i boendeformer för äldre.



Kommunen ska, som en del av planeringen för goda bostäder åt alla, föra en löpande
dialog med olika grupper i lokalsamhället för att upprätthålla en god och aktuell
kunskap om deras behov och för att kunna tillgodose olika gruppers särskilda behov
på bostadsmarknaden..

Programhandling för Kultur och bibliotek
I programhandlingen lyfts äldre fram som en prioriterad grupp, som ska ges tillgång till kultur
och bibliotek. En utgångspunkt är att när de äldre inte orkar komma ut till kulturen så ska
kulturen komma till dem. Biblioteken har ett stort ansvar för att sprida kultur på bred front
inom äldreomsorgen. För att lyckas i den uppsökande verksamheten ska biblioteket kunna
erbjuda lämpliga medier för just dessa målgrupper. En samordning av resurserna i den
uppsökande verksamheten bör därför göras av berörda parter.
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3.1.2 KommunstyrelsenavseendeFörebyggande arbete
StrateginDet godaåldrandet
En övergripandemålsättningnär manvill förlängaperiodenav godaår prägladeav god
livskvalitet, är att man prioriterar ett förebyggandeoch hälsofrämjandearbete.Genomatt
tidigt initiera dettakan manförebyggaensamhet,inaktivitet och ohälsa.I samarbeteoch
genomsamverkanmedföreningaroch frivilligorganisationerkan kommunenverka för att
erbjuda”hjälp till självhjälp” och ge förutsättningar,motivationoch metoderför var och en att
ta ett egetansvarför sin hälsa.
Andra viktiga direktiv i strateginDet godaåldrandetnär det gäller det förebyggandearbetetär
följande:
Förvaltningensskautgåfrån varje individs behovoch på olika sättstimuleraden
äldretill aktivitet. Utbudetav aktiviteter och samhällsservice
ska då formulerasoch
kommuniceras.
Äldres frivilliga insatserskastärkas.
Anhörigstödetskautvecklasliksom det förebyggande,hälsofrämjandeoch
sjukdomsförebyggande
arbetet.
Den fysiskautformningenav samhälletskaledatill ett tryggt och tillgängligt
samhällemedtillgång till kreativamötesplatseroch alternativaboendeformer,som
skavara anpassade
till äldresbehovoch krav.

Trafikstrategi – En strategiför ett hållbart resande
Trafik och resandeär viktiga delarför äldremänniskor.I denframtagnatrafikstrateginlyfts
särskiltfram att för mångagrupperi samhället,bl.a. äldre,är förutsättningarnaatt förflytta sig
til l fots helt avgörande.När kommunenutvecklargångvägnätär det viktigt att anpassa
utformningenefter dennagruppsbehov.Detta gäller ocksånär mantar del av
kollektivtrafiken, oavsettom det gäller det allmännakollektivresandeteller när mannyttjar
serviceresor.Kollektivtrafikensfordon och hållplatserskaplanerasför trafiksäkerhet,trygghet
och tillgänglighet.
Utifrån ovanstående
inriktningar, resultatmåloch resultatindikatorerhar analysenlyft fram
följande.
När det gäller det förebyggandearbetetär det bredaperspektivetviktigt. Kommunikationer,
bostadsförsörjningoch tillgänglighetär exempelpå viktiga områdenför de äldreslivskvalitet,
inom vilka mankan arbetaför att förebyggabehovetav andrainsatserfrån samhället.
Kommunstyrelsenmenardärför att samhällsplanering
i bredbemärkelseskasessomett
viktigt redskapför att skapagodalevnadsvillkoroch att möjliggöraett självständigtliv för de
äldre.Även mötesplatseroch social gemenskapär viktiga delar av det förebyggandearbetet.
Kommunstyrelsenvill därför seett mer sammanhålletarbetekring alla de verksamheteroch
områdensomhar betydelseför de äldresvardagsliv.
Kommunstyrelsenvill särskilt pekapå kopplingenmellanindividensoberoende
, integritet och
det förebyggandearbetetoch påminnaom att dettaär en av de grundläggande
utgångspunkterna
i strategin”Det godaåldrandet”.Det är grundläggandeatt dennaför
politiken så viktiga utgångspunktocksåkommertill utryck i verksamheten.
Det kräver i sin
tur en bredsamverkanenligt ovan menocksåen god samverkanmellanhemtjänstoch särskilt
boende.
Kommunstyrelsenvill uppmärksamma
att en viktig del av det förebyggandearbetetär insatser
för personeri de åldrarsom ännuinte uppnåttpensionsålder, d.v.s.sombefinnersig i åldrarna
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60-65 år. Exempelpå insatserför dennagrupp kan varakost- och näringslära,kunskapom
vikten av motion etc. Erfarenheternaär dock att det är svårtatt kommai kontaktmed
människori dessaåldrar och att få dem intresseradeav sådanaaktiviteter.
Allmänt är folkhälsoarbeteten angelägendel av det förebyggandearbetesomkan påverka
behovetav insatsersenarei livet. Även om det är andramyndighetersomi förstahand
ansvararför samhälletsfolkhälsoarbetehar det en stor betydelseför vilka insatserkommunen
måstetillhandahållanär det gäller vård och omsorg.Det finns egentligeninte heller någon
tydlig gränsmellandet förebyggandearbetesom kommunerbedriveroch folkhälsoarbeteti
stort. Vid Kristianstad högskolabedrivsintressantforskningkring dessafrågor, inte minst när
det gäller nutrition (näringslära).Kommunstyrelsenmenaratt en utökadsamverkanmed
högskolankring folkhälsani de gruppersomär på väg mot pensionsåldervore värdefull.
Kommunstyrelsenmenarocksåatt det är viktigt att utvärderahur väl mötesplatserna
fyller
den funktion de är tänktaatt ha. Vilka effekterhar mötesplatserna
? L ockarde gruppersom
manvill nå och om inte varför är det så?För att kunnautvecklaverksamhetenoch vetaom
resurseranvändsrätt är det ocksånödvändigtatt ta redapå varför människorväljer bort de
aktivitetersomkommunentillhandahåller.
Kommunstyrelsenmenaratt det är angelägetatt skaffa sig så mycketkunskapsom möjligt om
behovoch preferenser blanddemsomär äldreoch demsom är på väg att bli äldresom grund
för verksamhetsutveckling.
Sannoliktbehandlarmani alltför stor utsträckninggruppenäldre
somen homogengrupp när deni själva verketbestårav människormedväldigt olika
förutsättningaroch behov.Det vore betydelsefullt att skaffamer kunskapinom dettaområde,
genomtill exempelfokusgrupper,djupintervjuereller genomett forskningsprojekti
samverkanmedhögskolan.
I verksamhetsrapporten
redovisasen analysav det förebyggandearbetet.Kommunensresultatmålär att blanddemsom är 80 år eller äldreskaandelensombor hemmautan insatsvara
53 procentår 2019.År 2017 var andelen49 procentoch har där legat underde senastefyra
åren.För närvarandefinns såledesinget sompekarpå att mannärmarsig målet.Kommunstyrelsenvill därför se ett mer fördjupat och utvecklatresonemangom kopplingenmellanalla
de olika förebyggandeinsatsersom görsoch vilka effekterde har eller kan tänkasha för att
uppnåmålet53 procentsombor hemmautan insats.Det kan gälla effekternaav allt somgörs
och kan tänkasha betydelse;mötesplatser,frivilliga insatser,stödtill anhörigaoch andrasom
hjälper,annanideell verksamhet,samverkanmedkultur- och biblioteksverksamhete
n etc.
Även fråganom vad som bör ingå i begreppet”insatser” bör lyftas. Idag räknastill exempel
trygghetslarmsom en insatsi hemmet.Fråganär om trygghetslarminte snararebör sessom
en förebyggandeåtgärdsomgör att manklarar sig utankommunensi nsatseri störreutsträckning än om maninte haft sådantlarm. Av 420 personersomhar trygghetslarmär det drygt 40
procentsomenbarthar trygghetslarmutan annaninsatsfrån kommunen.(Se vidareanalys
underhemtjänst)

3.1.3 Kommunfullmäktige avseendeHemtjänst
Mål - och resultatplan 2016– 2019
I inriktningstextenför åldrande lyfts följandefram:
Varje enskildinvånaresom kommeri kontaktmedkommunens
äldreomsorgsverksamhet
ska bemötasmedrespektoch integritet.För att skapa
trygghetoch delaktighetutformasalla insatserutifrån individensegnaförutsättningar
och ledertill att den enskildekan leva ett såsjälvständigtliv som möjligt. Det innebär
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att manhar ett avgörandeinflytandeöver valet mellanalternativainsatseroch beslut
somrör den enskilde.
En utvecklingstendens
är allt fler äldrevill kunnabo i sitt egethemoch bostad.Detta
ledertill ökat behovav anhörigvårdoch hemtjänstomsorg.

Programhandlingför Stöd,vård och omsorg
I programhandledningen
lyfts rättenatt välja fram som en viktig del. Det är denenskildeeller
dessföreträdaresom har det avgörandeinflytandetöver valet mellanalternativainsatseroch
beslutsomrör den enskilde.Individen ska upplevaatt haneller hon får stödoch information
för att kunnavälja denservice,de insatseroch de utföraremanönskainom stödoch omsorg.

3.1.4 KommunstyrelsenavseendeHemtjänst
StrateginDet godaåldrandet
I strateginDet godaåldrandetframgårdet somett tydligt i direktivet att förvaltningenskautgå
från varje individs behov.När behovetav välfärdstjänsterökar skaden äldrei såstor
utsträckningsom möjligt kunnabestämmaöver när, var och hur olika insatserska utförasoch
vem som skautföra dem.
Den ökandemedellivslängdeninnebärocksåatt antaletäldresammanboende
personeri hög
ålderökar. Två somhjälper varandraklarar sig ofta självabetydligt längreän ensamboende.
Det ställerdock krav på att kommunenmåstese behovenhosäldrepar. Stödtill bådaeller
avlastningför den enapartenhar stor betydelseför derasvärdighet, välbefinnandeoch
trygghet.

MåltidsstrateginDen godamåltiden
Den övergripandeutgångspunkten
och framgångsfaktornnär det gäller matenoch måltidenär
att den är en del i ett störresammanhang.
Vad manäter,när manäter och hur måltidernaserut
påverkar hälsaoch välbefinnandebådeidag och på lång sikt.
Måltiden skasessomen resursoch varaen viktig del av vårdenoch omsorgenoch
verksamheterna
ska säkerställaatt måltidernaingår somen viktig del i folkhälsoarbetet.
Utifrån ovanstående
inrikt ningar,resultatmåloch resultatindikatorerhar analysenlyft fram
följande.
I verksamhetsrapporten
redovisasatt antaletbeviljadehemtjänsttimmarökat markantsedan
2014(50 %). Det har skettsamtidigtsom antaletäldremedhemtjänsti princip är mer eller
mindrekonstantöver tid. Förklaringenär såledesatt det beviljasfler timmar per beslutän tidi gare.I dagslägethar förvaltningeningenförklaring till vad dennaökning berorpå menframhåller att det är högt prioriterat att ta redapå orsakerna
. Kommunstyrelsenmenaratt det är
mycketviktigt och prioriterat att utredaorsakernatill att antaletbeviljadehemtjänsttimmar
ökat så markanttrots att antaletäldremedhemtjänstär i princip oförändrat.
Kommunstyrelsenmenaratt det är angelägetatt göraen bred,grundlig och förutsättningslös
genomlysningav kommunensbiståndsbedömning.
Skälenär flera, inte baradeni verksamhetsrapportenredovisadeökningenav antaletbeviljadetimmar per beslut.En viktig
utgångspunkti en sådanbredöversynbör vara det fokus på individensoberoendeoch
självbestämmande
som genomsyrarkommunstyrelsens
strategi”Det godaåldrandet” . Det bör
uppmärksammas
att det kan finnasen motsättningmellanatt bevilja insatsergenom
biståndsbeslutoch behovetatt anpassainsatsernaute i verksamheterna
efter denenskildes
aktuellabehov.Systemetmed biståndsbeslututgår från ett rättighetsperspektiv
där syftet är att
”skydda” den enskildesintressen,menkan ibland i praktikenfå en motsatteffekt och låsafast
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insatsernapå ett stelbentsätt.Ett alternativsystembör på sikt eftersträvassomi ställetbygger
på tillit till hemtjänstpersonalens
förmågaoch professionalitetatt i dialog medden enskilde
avgöravilka insatsersom vid varje givet tillfälle bästtillgodoserbehoven.Ett bra exempel,
somskulle kunnatjänasom inspirationsmodellför ett nytt arbetssätti hemtjänsten,är den
omtalade”Linköpingsmodellen”där manutifrån en förutbestämdviss volym tilldelade
timmar i verksamhetenkan välja att användadem medhänsyntill de individuella behoven.
I anslutningtill dettakan nämnasatt det finns ett förslagtill lagstiftningsom sannolikt
kommeratt innebäranya möjligheterför kommunernaatt hitta andralösningarför att
tillgodosebrukarnasbehovav stöd i hemmet än genommyndighetsutövningi form av
biståndsbeslut.
I verksamhetsrapporten
förs resonemangkring matensoch måltidensbetydelseför de äldrei
särskilt boende.Kommunstyrelsendelar uppfattningenatt dettaär viktigt menvill samtidigt
pekapå att maten,matdistributionen och näringsintag
et är centraltävenför demsom har
hemtjänst,vilket maninte alls talar om i sammautsträckning.En särskildfrågasombör
undersökasär hur alternativasättatt tillaga och distribueramateni hemtjänstenskulle kunna
frigöra personellaresursersomdelvis binds upp till matdistributionoch annan
måltidsrelateradverksamhet.Man bör sökaalternativsominte gör att vi bindervårdpersonal
till arbetsuppgiftersom kundeutförasav andraför att frigöra tid för undersköterskortill andra
insatser.Dessutomutökasmöjligheternaför brukarnaatt i störreutsträckninginta sin
huvudmåltidnär mansjälv önskaroch själv välja rätt denaktuelladagen.
I verksamhetsrapporten
redovisasatt personalkontinuiteten
i hemtjänste
n är låg och att den
äldrefår mötarelativt mångapersonersom utför hemtjänstuppdraget.
Målet är att en
hemtjänsttagare
i genomsnittskamötamaximalt 15 personerunderen 14-dagarsperiodsom
utför hemtjänsti det egnahemmet.Det klarar inte verksamhete
n idag utan genomsnittetligger
på 19 personerunderen 14-dagarsperiod.Även jämfört medkringliggandekommuneroch
genomsnitteti Skåneär personalkontinuiteten
lägrei ÖstraGöingekommun.
Kommunstyrelsenanseratt det är nödvändigtatt verkaför en högre personalkontinuitet,
eftersomdet ur kvalitet- och trygghetsaspekt
är angelägetatt denenskildebrukarenträffar så
få olika utförarei hemmetsom möjligt. Men kommunstyrelsen
menarocksåatt manbör
relaterapersonalkontinuiteten
i förhållandetill den aktuellaökningenav det totalaantalet
hemtjänsttimmar.En hypotessomdärför bör undersökasnärmareär det förhållandetatt en låg
personalkontinuitetkan ledatill att antaletbeviljadetimmar ökar. En förklaringsmodellskulle
varaden att om det är mångapersoneri verksamhetensom mötervarje brukarefinns det ingen
som kommeratt ha en samladbild av den enskildehemtjänsttagarens
behov.Riskenfinns då
att manför säkerhetsskull ”överkompenserar”genomatt bevilja fler timmar. Omväntleder en
högre personalkontinuitettill att personalenfår en bättreoch mer sammanhållenbild av varje
enskildbrukaresbehovvilket skulle ledatill högreträffsäkerheti biståndsbedömningen.
Kommunstyrelsennoterarocksåatt trots den relativt lågapersonalkontinuiteten
är andelen
nöjdahemtjänsttagare,
enligt Socialstyrelsens
brukarundersökning,
myckethög; den är högsti
Skåneoch är på fjärde platsi Riket. Det hadevarit intressantatt närmareundersökahur det,
trots denlågapersonalkontinuitet
en, kan förhålla sig så.
Ett områdesom behöverkommaupp till diskussionden närmastetiden är fråganhur väl
kommunenstår rustadför att mötabehovetav att utföra mer kvalificerad och avanceradvård i
hemmetnu när det nya hälso- och sjukvårdsavtaletmedRegionSkånehar trätt i kraft. Syftet
medavtaletär att äldreska kunnatas hemsnabbare.
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3.1.5 Kommunfullmäktige avseendeSärskilt boende
Mål - och resultatplan 2016– 2019
I Mål- och resultatplanenframhållstydligt att alla äldresom kommeri kontaktmed
kommunensäldreomsorgska bemötasmedrespektoch integritet.För att skapatrygghet
utformasalla insatserutifrån individensegnaförutsättningar.

3.1.6 KommunstyrelseavseendeSärskilt boende
StrateginDet godaåldrandet
I strateginDet godaåldrandetframgårdet somett tydligt direktiv att förvaltningenska utgå
från varje individs behovvid planeringoch genomförandeav kommunensinsatser.

StrateginDen godamåltiden
I strateginframhållsföljande delarsomviktiga:
Måltiden ska varaen integreraddel av kommunensverksamhetoch kan inom det
särskildaboendeanvändassomett medelför brukarinflytande.
Verksamhetenska säkerställaatt måltidernaingår som en viktig del i folkhälsoarbetet.
Trivsamtutformadeoch inredda lokaler skabidra till matlustoch trivsel samtvara
anpassade
till äldresbehovoch förutsättningar.
Verksamhetenska eftersträvaatt uppmuntrapersonalenatt deltai måltidenmed
omsorgstagaren.
Utifrån ovanstående
inriktningar, resultatmåloch resultatindikatorerhar analysenlyft fram
följande.
Kommunstyrelsenmenaratt det är centraltatt kunnaerbjudarätt mix av olika insatserför att
mötabehovenblandde äldre. Vid en viss fas i livet räckerdet inte längremedhemtjänstutan
det uppstårsannolikt behovav en platsi särskiltboende.Det är nödvändigtatt tillgångentill
platseri särskilt boendemotsvararbehoveti befolkningen.Kommunstyrelsenmenardärför att
när mannu moderniseraroch byggerom våraäldreboendeni den kooperativa
hyresrättsföreningensGöingebygdens
TryggaHem regi, måstemanta tillvara möjlighetenatt
dimensioneradet framtida antaletplatseri särskiltboendepå ett sättsom motsvaraframtida
behov.Kommunstyrelsenvill därför pekapå vikten av att göraen förnyadanalysav det
framtidabehovetav äldreboendeplatser
innan manpåbörjarombyggnadsarbetet
av
Skogsbryneti Sibbhult och så småningomävenav Lindgårdeni Broby.
I verksamhetsrapporten
konstaterasatt måltidssituationenvid de särskildaboendenakan
förbättras.Kommunstyrelsenmenaratt måltidssituationenär mycketviktig och f ör de äldrei
de särskildaboendenaär måltidenen av höjdpunkternaunderdagen.Det är därför mycket
angelägetatt dennautformasså trevligt och bra som möjligt. Utöver att vara en viktig del av
den socialasamvaronsmakarmatenbättreom måltidssituationenär trevlig och stimulerar
aptitenpå olika sätt.Att de gamlahar aptit och får i sig matenär ocksåen nödvändigdel av
självaverksamheten.
Har manätit ordentligt och allsidigt, blir sannolikt nattenlugnareoch
behovetav medicinermindre.Kommunstyrelsenmenardärför sammanfattningsvis
att det
betydelsefulltatt närmareundersökavad det är som behöverförbättrasi måltidssituationen.
Dennakunskapkan man ta medsig när mannu genomGöingebygdensTryggahem
moderniseraroch rustarupp kommunensäldreboendenmedavdelningskök.
Verksamhetsrapporten
visar ocksåatt utemiljöernabehöverförbättras.Kommunstyrelsen
menar att dettaär en fråga somocksåbör prioriteras,bland annatär det väsentligtatt det finns
skuggigaoch lummigautemiljöeri anslutningtill äldreboenden.
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Kommunstyrelsenvill uppmärksamma
behovetav en god personalförsörjninginom vård och
omsorgför att ÖstraGöingeskalyckas medsitt uppdragpå sikt. För att bibehållaen god
kvalitet i dessaviktiga verksamhetermåstekommunenvara en attraktiv arbetsgivare.I dag är
det hårdkonkurrensom vårdpersonal,sjuksköterskoroch undersköterskoroch det blir allt
viktigare att kunnalocka dessaatt ta anställningi Östra Göingekommun.
Det är ocksåbetydelsefulltatt olika personalkategorier
inom vård och omsorgssektorn
får
utföra arbetsuppgiftersom de är utbildadeoch avseddaför. En bra sammansättning
mellan
olika yrkeskategorierär en förutsättningför dettaoch en utredningbör genomföraskring
möjlighetenatt skapanya yrkeskategoriersom kan avlastaundersköterskorenklareoch mera
rutinbetonadeuppgifter sominte kräver särskildvårdkompetens
.

3.2 Identifierade fördjupningsområde
I Verksamhetsrapporten
2017för Åld randebeskrivsresultatet av kommunensarbeteinom
dettaområde.Genomgående
finns tre områdesom politiken särskilt vill lyfta fram för
fördjupadeanalys.

3.2.1 Bredare samverkan
Kommunenbör eftersträvabredaresamverkanmellandessegnaverksamheter
, menäven med
externaaktörerkring alla de faktoreroch områdensomhar betydelseför de äldreslivskvalité,
välmågaoch möjlighet att leva ett oberoendeoch värdigt liv .

3.2.2 Biståndsbedömning
Kommunstyrelsenmenaratt det är angelägetatt göraen bred,grundlig och förutsättningslös
genomlysningav kommunensbiståndsbedömning.
En viktig utgångspunkti en sådanbred
översynbör varadet fokus på individensoberoendeoch självbestämmande
som genomsyrar
kommunstyrelsens
strategiför det godaåldrandet.

3.2.3 Det förebyggandet arbetet
Kommunstyrelsenvill seen fördjupningkring kopplingenmellanalla de olika förebyggande
insatsersom görsoch vilka effekterde har eller kan tänkasha. Det gäller effekternaav allt
som görsoch kan tänkasha betydelse;mötesplatser,frivilliga insatser,stödtill anhörigasamt
andrasom hjälper,annanideell verksamhet,samverkanmed kultur- och
biblioteksverksamheten,
tillgång till olika boendeformer,tillgänglighetsskapandeåtgärderi
bostäderoch servicelokaler,etc.

3.3 Sammanfattning
Sammanfattande
vill kommunstyrelsenlyfta fram följande:
Kommunstyrelsenmenaratt verksamhetsrapporten
bör ha ett bredareperspektivsom
sträckersig utöver den egnaverksamhetsområdesgr
änsen.
Verksamhetenbehöverbli bättrepå att analyserasin verksamhetutifrån alla relevanta
aspekterav betydelseför de enskildabrukarna/kunderna
.
Kommunstyrelsenvill pekapå att en viktig del av det förebyggandearbetetär insatser
för personeri de åldrarsom ännuinte uppnåttpensionsålder(i huvudsak60 – 65 år).
Folkhälsoarbetetär en viktig del i det förebyggandearbetetoch ävenom det är andra
myndighetersomhar dettaansvarså har det stor betydelsevilka insatsermåste
tillhandahållas när det gäller vård och omsorg.
Vad sombör ingå i begreppet”insatser”behöverdiskuteras.Fråganär om t.ex.
trygghetslarmbör sessomen förebyggandeåtgärd?
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Det är angelägetatt göraen bred,grundlig och förutsättningslösgenomlysningav
kommunensbiståndsbedömning.
Särskilt bör uppmärksammas
att det kan finnas en
motsättningmellan att bevilja insatsergenombiståndsbeslutoch behovetatt anpassa
insatsernaute i verksamheterna.
Mat, matdistributionoch näringsintagär viktigt för demsomhar hemtjänst. Man bör
undersökaom alternativasättatt tillaga och distribueramat kan frigöra utbildad
personalför andrauppgifter.Dessutomkan dettautökamöjligheternaför brukarnaatt
inta sin huvudmåltidnär mansjälv önskar.
Kommunstyrelsenmenaratt det är viktigt och prioriteratatt utredaorsakernatill att
antaletbeviljadehemtjänsttimmarökat så markanttrots att antaletäldremed
hemtjänsti princip är oförändrat.
I verksamhetsrapporten
redovisasatt personalkontinuiteten
i hemtjänstenär låg och att
den äldrefår möterelativt mångapersonersomutför hemtjänstuppdraget.
Den
uppsattamålsättningenför maximalt antalpersonerper brukareklarasinte och därför
måstefördjupadanalysav dettafaktum genomföras.
Det är viktigt att nu utredaoch planeraför att rätt antal platserinom det särskilda
boendetfinns att tillgå i framtiden.
Utemiljöernakring de särskildaboendemåstehålla hög klass.
Måltidssituationeninom de särskildaboendemåsteförbättrasoch kommunstyrelsen
menaratt det är betydelsefulltatt närmareundersökavad det är sombehöver
förbättras.
Kommunenmåstevaraen attraktiv arbetsgivareför att säkerställaen god
personalförsörjninginom vård och omsorg.Konkurrensenär idag hård när det
vårdpersonal.
En översyn av sammansättningen
av personalkategorier
inom vård och omsorgbör
genomförasför att t.ex. avlastaundersköterskorna
från enklareoch mera
rutinbetonadearbetsuppgifter.
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