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INLEDNING 

Den demografiska utvecklingen i Simrishamn ger en klar och tydlig riktning att äldreomsorgen i 
kommunen kommer att behöva byggas ut. Vård och omsorgsplanen 2013-2022 med sikte mot 2035 
ska vara ett instrument för att under denna period planera och utveckla kommunens vård och omsorg 
utifrån kommande behov. Utvecklingen kommer dels att ställa krav på ökad omfattning av insatser, 
men också på nytänkande, kvalitet och att använda kommunens resurser på ett effektivt sätt. 
 
Planen utgår från den demografiska utvecklingen och beskriver de områden som särskilt kommer att 
behöva beaktas i framtiden.  
 
Bakgrund och nuläge beskrivs i bilaga 1. I bilaga 2 beskrivs hur antalet insatser skulle kunna se ut 
kommande år om situationen är samma som idag. Dessutom beskrivs utveckling inom vissa andra 
områden. Behov av särskilt boende beskrivs i bilaga 3.  
 
I nuvarande plan ”Vård och omsorgsplan 2006-2015” sammanfattas den utvecklingen man då såg 
med 8 mål för planperioden: 
 
Det individuella perspektivet ska genomsyra vård- och omsorg 
Arbeta för att det finns ett utbud av utförare 
Arbeta för att läkarstödet förstärks 
Arbeta för bättre stöd till personer som vårdar anhöriga 
Socialnämnden ska vara aktiv part i forum för boendeplanering 
Skapa tillgängliga bostäder och mellanboendeformer 
Kommunen ska vara en serviceorganisation till kommunmedborgarna 
Upprätta en plan för framtidens personalbehov. 
 
De allra flesta av ovanstående mål har socialförvaltningen arbetat med under planperioden.  
 
Arbetet med vård och omsorgsplanen 2013-2022 har drivits som en projektorganisation. Socialnämn-
dens presidium har varit styrgrupp till en arbetsgrupp med representanter från de flesta delar av vård 
och omsorg. Socialnämnden och kommunens pensionärsråd har varit referensgrupper. Arbetsgruppen 
har träffat representanter från verksamheten samt fokusgrupper utifrån olika särintressen. Ett dialog-
café med representanter från allmänheten genomfördes i början av december 2012. 
 
Idag finns en politisk samstämmighet att ett äldrevänligt samhälle är en av kommunens framtida vik-
tiga frågor. Att arbeta med ett förebyggande perspektiv och att äldre män och kvinnor ska ha möjlig-
het att påverka sin vardag är alla överens om. 
 
Det finns dock olikheter i hur vård och omsorg i framtiden ska genomföras utifrån olika politiska 
incitament. Idag är LOV (Lagen om valfrihet) införd inom ordinärt boende och socialnämnden har 
tagit beslut om en positiv inställning även till LOV i särskilt boende. Frågan utreds under 2013 på 
förvaltningen. Tre särskilda boende drivs på entreprenad enligt LOU (Lagen om offentlig upphand-
ling). 
 
Denna plan har i så stor utsträckning som möjligt försökt beskriva den utmaning som en växande 
äldre befolkning är för kommunen. Planen avser att vara ett underlag för framtida ställningstaganden, 
behov av utveckling och beslut oavsett politisk konstellation. 
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DEMOGRAFISK UTMANING 

RIKET 

I riket kommer utvecklingen av antalet personer över 80 år att vara stabil fram till 2022 men sedan 
väntas en fortgående ökning fram till och med år 2060. Det antas då finnas dubbelt så många personer 
mellan 80-99 år än idag. Antalet personer över 100 år har 14-faldigats sedan 1970 och antas öka sär-
skilt mycket på 2040-talet. Kvinnoöverskottet i åldrarna över 65 år kommer att minska då mäns död-
lighet minskar snabbare än kvinnornas. Sedan 1970 har medellivslängden för män ökat med åtta år, 
från knappt 72 till knappt 80 år, och för kvinnor med sju år, från 77 till 84 år. 1 

SIMRISHAMN 

I Simrishamn antas att åldersgrupper från 70 år och uppåt kommer att öka. Den totala ökningen av 
personer mellan 65 år och uppåt är ca 950 personer fram till år 2022 och ca 1360 personer fram till år 
2035. 
Skärskådas prognosen utifrån åldersgrupper kommer nästan alla åldersgrupper att öka, men de äldre 
åldrarna ökar mest.2 Personer som är över 80 år har i högre grad insatser i form av vård och omsorg. 
Antalet personer över 80 år kommer att öka med 946 från idag fram till 2035. Andelen kvinnor i de 
högre åldrarna är större än andelen män. Av de insatser som erbjuds idag inom vård och omsorg står 
kvinnor för 2/3. 
 
 

 

 

                                                      
1 Sveriges framtida befolkning 2012-2060, SCB 
2 Befolkningsprognos 2012-2035 Simrishamns kommun, Statisticon 
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Idag har Vård och omsorg en budget på 263,4 Mkr. De största insatserna (inklusive hemsjukvård för 
berörda personer) kostar idag beträffande särskilt boende 151,5 Mkr och beträffande hemtjänst 96,6 
Mkr. Utifrån behov av insatser med utgångspunkt hur situationen är idag skulle kostnaderna för vård 
och omsorg öka till närmare 400 Mkr i dagens penningvärde.  
 

ÄLDRE OCH ETT ÄLDREVÄNLIGT SAMHÄLLE – 
STRATEGISK UTVECKLING 

Gruppen äldre är naturligtvis en lika heterogen grupp som alla andra åldersgrupper i samhället. Att 
åldras börjar redan när vi föds. Inom socialtjänsten definieras gruppen äldre från 65 år och uppåt. En 
del använder begreppet den tredje åldern som kommer efter första ålder (barn), andra ålder (arbete 
och familjebildning). FHI (Folkhälsoinstitutet) diskuterar i sina definitioner även en fjärde ålder. Den 
tredje ålder är den relativt friska och långa åldern som ålderspensionär medan den fjärde ålder är när 
man blivit beroende av andra för sitt dagliga liv.  
 
I arbetet med att ta fram vård och omsorgsplanen har det varit en utmaning för förvaltningen att sam-
tala om främst den fjärde åldern. Vi har alla relativt lätt att se oss själva som pigga äldre, men har 
svårt att se oss själva med stora behov av hjälp och stöd.  
 
Då gruppen äldre inte är en homogen grupp måste också samhällets insatser för äldre bygga på mång-
fald. Kommunen måste hantera de krav som ställs på individuellt anpassade insatser, men också orga-
nisera sin verksamhet så att resurser utnyttjas effektivt och kommer flera till del. Äldre män och kvin-
nor ska ges möjlighet till att kunna ha ett gott åldrande och samtidigt få en god vård och omsorg när 
man behöver det. En vård och omsorg som bygger på att jag som äldre är delaktig och känner mig 
trygg och upplever välbefinnande. 
 
Demografin i Simrishamn visar på en ökande äldre befolkning. Detta har kommunen tagit fasta på i 
sin Vision. Ett äldrevänligt samhälle bygger på att äldre, trots minskade funktioner pga. ålderdom, ska 
kunna medverka i och ta del av samhället. Ett äldrevänligt samhälle ska inte ställas i motsats till ett 
barnvänligt samhälle. Möjlighet att ta sig fram, att vara delaktig, att få uttrycka sin åsikt, att känna sig 
trygg mm gäller oss alla oavsett ålder. Kommunens roll är att göra detta möjligt. Ett åldersintegrerat 
samhälle är att föredra framför ett ålderssegregerat samhälle. Det kommer att behövas fler personer 
som arbetar med vård och omsorg i framtiden. Dessa personer är i åldrarna ca 20-65 år och har olika 
familjebildningar. Ett ökat behov av personal kan generera fler barnfamiljer till kommunen.  
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Geografin i Simrishamns kommun bygger på en centralort och aktiva byar. Geografi kräver 
kommunikation både fysiskt och verbalt. Samverkan kommer att behövas för att ta tillvara hela 
kommunens samlade resurser för att kunna tillgodose kommande behov. Socialnämndens insatser ska 
kunna ges nära och till alla kvinnor och män som behöver. Samtidigt ställs krav på fördjupat kvalitet, 
särskilt för de med störst behov av vård och omsorg, de mest sjuka äldre. Dessutom ställs krav på ett 
gott resursutnyttjande. Socialnämnden kommer att behöva planera sin utbyggnad av särskilt boende 
där det finns markutrymme och där det finns förutsättningar för om- eller nybyggnation. Socialnämn-
den har dock för avsikt i denna plan att utveckla öppen verksamhet i samverkan med andra. För detta 
krävs platser (mötesplatser) som ger denna möjlighet.  
 
Demokrati. Kommunen har i sin vision tydligt deklarerat att man ska förstärka och utveckla medbor-
gardialogen. Att ha en god dialog med äldre män och kvinnor som har kunskap om och tankar om sin 
egen situation är en förutsättning för nämndens fortsatta arbete. Kommunen ska bygga ut och utveckla 
de insatser som man som äldre frågar efter, vilket gör att de satsningar som kommer att behövas blir 
de rätta. 
 
År 2012 har varit Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Eu antog den 6 
december vägledande principer för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Principerna 
bygger på tre dimensioner, sysselsättning, social delaktighet och ett självständigt liv. 
 
Kring deltagande i samhället nämns exempelvis att bekämpa social utslagning och isolering av äldre 
genom att erbjuda dem lika möjligheter att delta i samhället genom kulturella, politiska och sociala 
aktiviteter, livslångt lärande – ger äldre utbildningsmöjligheter, särskilt inom områden som informat-
ions- och kommunikationsteknik. Stöd till anhörig som vårdar närstående.  
 
Kring självständigt liv nämns att genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder maxi-
mera fler friska levnadsår och att minska risk för beroende av stödinsatser. Anpassad boende och 
service. Att utöka, bevara eller återställa självständighet och deltagande för människor med behov av 
hjälp och vård samt att dessa människor behandlas med värdighet och medkänsla. 
 
Tillgängliga trygga boenden. I Simrishamn byggs och planeras trygghetsbostäder. I Gärsnäs är det i 
stort sett inflyttningsklart och planering för trygghetsbostäder på Jonebergsområdet pågår. Hittills i 
kommunen har det funnits en brist på anpassade och tillgängliga lägenheter för äldre. I dialogcafé 
beskriver deltagarna behov av en variation av tillgängligt boende, önskemål om både hyres- och bo-
stadsrätter. Vissa har tankar om att i grupper slå sig samman i stiftelser mm. Flera upplever att det är 
viktigt att man själv är delaktig i och planerar sitt framtida boende. ”Jag vill flytta till ett tillgängligt 
boende när jag kan flytta själv”. Med varierat utbud av tillgängliga boenden kommer sannolikt benä-
genheten att planera sitt boende att öka. Det är viktigt att det i det nära området även är tillgängligt 
utomhus, möjlighet till trädgård ska finnas samt utrymme för exempelvis permobilparkering och plats 
för hjälpmedel. I det närmaste området bör det finnas tillgång till samhällelig service så att man så 
långt det är möjligt kan sköta sina ärenden själv. Då är det också viktigt med kommunikationer som 
fungerar och är anpassade. Vissa talar om att man söker sig tillsammans med flera som har samma 
intressen (livsstilsboende) medan andra talar om vikten av att boende för äldre är integrerat i vanliga 
bostadsområden. 
 
Tillgänglighet. När man i Simrishamn beställer hjälpmedel som rollatorer och rullstolar får dessa re-
dan innan de kommer till kommunen förstärkas pga. kullerstensgatorna i staden. Det är angeläget att 
kommunen hittar ett sätt att kombinera en trivsam kulturhistorisk miljö med tillgänglighet. I dialog-
café beskrivs vidare behovet av närhet till mötesplatser samt till service i övrigt. En del talar om ett 
geriatrisk centrum, där service som behövs för äldre finns samlat.  
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Social gemenskap och hälsa Den psykiska och fysiska hälsan hänger ofta samman. Folkhälsoinstitu-
tet beskriver detta i sin skrift ”Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivi-
tet” (FHI 2009). I den ges förslag på olika aktiviteter för fysisk och psykosocial hälsa. I dialogcafé 
trycktes på behovet av mötesplatser i kommunen. Mötesplatser som inte alltid behöver ligga i anslut-
ning till ett särskilt boende utan mer mitt i staden/byn. Många har behov av platser att träffas på och 
umgås med andra då tidigare nätverk kanske inte alltid finns kvar. Mötesplatsen ses som en plats för 
gemensamma aktiviteter såsom studiecirklar, hälsofrämjande aktiviteter mm. Det är viktigt att det i en 
mötesplats finns en gemensam motor som upprätthåller aktiviteten. I framtiden kommer även 
mötesplatser att ske i en virtuell miljö. Att nätverka på sociala medier blir ett sätt att träffas på. 

UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR NÄMND OCH KOMMUN 

Socialnämndens verksamhet för äldre män och kvinnor är en omfattande och komplex verksamhet 
som kommer att växa. Utifrån en demografi som visar en ökande äldre befolkning totalt, men särskilt 
i åldrarna över 80 år, behöver socialnämndens vård och omsorg både byggas ut och utvecklas inom 
hela verksamhetsområdet. Nedan beskrivs behov av, samt konkreta förslag på utveckling utifrån 
utvecklingsområden. En modell för utvecklingsområden har tagits fram. 
 
 

 
 
Förebyggande förhållningssätt ska vara det paraply som socialnämndens och kommunens verksam-
het ska utgå från. Öppen verksamhet avser aktiviteter som vänder sig till personer som inte är aktu-
ella hos socialnämnden. Aktiviteter ges utan myndighetsutövning. Insatser i det ordinära boendet är 
en bred och komplex verksamhet som innefattar enkelt eller omfattande stöd. Vård- och omsorgs-
planering sammanfattar insatser för de personer som har stort behov av både vård och omsorg. In-
satser i särskilt boende för personer som har omfattande vård- och omsorgsbehov. Behov av grupp-
boende för personer med demensproblematik. 
 
En gemensam värdegrund inom vård och omsorg ska genomsyra verksamheten. En stor del av verk-
samheten bygger på och kommer i framtiden ytterligare att kräva samverkan mellan olika vård- och 
omsorgsgivare. Det kommer att krävas satsningar samt att följa med i it- och teknikutveckling för 
hjälpmedel och smarta lösningar. De resurser som kommunen förfogar över måste hanteras effektivt 
med god ekonomisk hushållning. Nationellt fackspråk består av 5 delar. Nationellt överenskomna 
begrepp och termer som är publicerade i socialstyrelsens termbank, nationellt fastställda klassifikat-
ioner och kodverk (ICF), begreppssystemet Snomed CT, metoder för utveckling och förvaltning, 
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regler för användning. Socialstyrelsen har nu utarbetat en nationell modell för utredning, planering 
och uppföljning av äldres behov, kallat äldres behov i centrum – ÄBIC. 

FÖREBYGGANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Förebyggande förhållningssätt är ett arbetssätt som främjar hälsa och förebygger ohälsa samt syftar 
till att bevara individen självständighet och frihet att kunna påverka det som händer i livet. Möjlig-
heten till delaktighet och inflytande ökar.  
 
Förebyggande förhållningssätt och förebyggande verksamhet finns idag i socialnämndens verksamhet 
men är otillräcklig i förhållande till framtida behov. Det förebyggande förhållningssättet behöver 
utvecklas och förebyggande insatser erbjudas i ökad utsträckning samt ske i samverkan med övriga 
vårdgivare, förvaltningar och intresseorganisationer.  
 
Ett förebyggande förhållningssätt innebär att personal som arbetar inom alla delar i vård och omsorg 
ska kunna erbjuda insatser som syftar till ovanstående.  Ett förebyggande förhållningssätt genomsyrar 
ofta hela den öppna verksamheten, men även vid insatser i ordinärt boende och särskilt boende kom-
mer ett förebyggande förhållningssätt behöva utvecklas än mer. Exempel på förebyggande insatser 
kan vara åtgärder som syftar till att förhindra fall. Dessa insatser kan göras såväl i öppen verksamhet 
som i hemtjänst och särskilt boende. Insatserna kan vara generella såsom information, och individuellt 
inriktade med riskbedömningar, förebyggande åtgärder samt hjälpmedel. För att insatserna ska få 
effekt behövs en utveckling mot att på ett mer medvetet sätt erbjuda informativa, stödjande och trä-
nande insatser i vardagen. 
 
Socialförvaltningen använder sig i dag av flera nationella kvalitetsregister, bl a Senior alert. Senior 
alert är ett hjälpmedel för att förebygga fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Idag används Senior 
alert på särskilt boende, men kan mycket väl även användas i ordinärt boende. 
 

ÖPPEN VERKSAMHET 

Idag har socialnämnden en förhållandevis liten öppen verksamhet. Förebyggande hembesök erbjuds 
idag till alla kvinnor och män som fyller 80 år. Fixartjänst erbjuds främst för att förebygga fallskador. 
Dagcentraler finns på flera platser i kommunen, som är öppna för alla äldre över 65 år. Med öppen 
verksamhet avses sådana aktiviteter som inte ges i form av myndighetsutövning. Flera aktörer, såsom 
regionen, har även de i sitt uppdrag att informera samt att arbeta hälsoförebyggande. Andra förvalt-
ningar i kommunen samt föreningar har aktiviteter riktade mot äldre. Socialnämnden bör i framtiden 
utöka sin öppna verksamhet i samverkan med andra. Öppen verksamhet kan med fördel bedrivas på 
befintliga arenor, mötesplatser etc. I dialogcafé trycks särskilt på att kommunen har ett ansvar som 
”motor” i en öppen verksamhet/mötesplats. 
 
Öppen verksamhet kan bestå av informationsinsatser kring exempelvis att förhindra fall, informat-
ionsinsatser kring kost och hälsa mm. Öppen verksamhet kan också bestå av riktad gruppverksamhet. 
Personal vid dagcentralerna i kommunen ger en bild av framtiden där det både behövs en öppen, mer 
kravlös mötesplats men också en ökad efterfrågan på mer planerade aktiviteter som planerade kurser. 
Öppen verksamhet bör också bedrivas uppsökande och på de platser där människor befinner sig. Att 
få erbjudande om samtalsgrupp när man ändå är på vårdcentralen för att få recept förnyat, kan vara ett 
exempel. 
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Åldrandet innebär en ökad risk för både kroppsliga och psykiska sjukdomar. Men även sociala och 
psykologiska faktorer som förlust av partner, försämrad funktionsförmåga och social identitet utgör en 
ökad risk för psykisk ohälsa.3 Forskning vid det finska institutet för hälsa och välfärd visar att sociala 
insatser resulterade i en signifikant minskning av depressiva symptom.4  
 
I bl a dialogcafé framkommer behovet av att vara delaktig i och planera sin ålderdom. Att själv ta 
ansvar för sin situation. Deltagarna efterlyser i stor utsträckning kunskap som underlag för att kunna 
göra val redan som relativt pigg för att få en god ålderdom när man börjar bli svagare och har mer 
behov av vård och omsorg.  
 
Öppen verksamhet kan organiseras tillsammans med det förebyggande och stödjande arbete som 
redan finns idag som anhörigstöd, frivilligverksamhet/väntjänst. Flera personer/grupper som delgett 
erfarenheter och tankar om framtiden tror inte att anhöriga kommer att ha samma roll i framtiden som 
idag. Fler anhöriga är själva aktiva på ett annat sätt än tidigare. Många vuxna barn till äldre har flyttat 
och bor så till att man inte till vardags kan vårda eller ta hand om sin närstående. I Simrishamn sker en 
inflyttning främst av personer i övre medelåldern och ett antagande är att dessa personer inte har med 
sig vuxna barn till kommunen. Detta innebär att även dessa personer kommer sakna anhöriga på nära 
håll. En trolig utveckling är att antalet ensamstående/ensamhushåll kommer att öka 5. 2010 lever en 
större andel av personer mellan 50-64 år i ensamhushåll än 1991. I de fall man ändå vårdar en närstå-
ende kommer man att ställa ökat krav på samhället för avlastning och stöd.  
 
Medborgarförslag samt även tankar utifrån dialogcafé beskriver ett behov av att få information om de 
insatser som finns för äldre och vart man kan vända sig. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt instans 
att tala med när man har komplexa behov. Samhället tenderar till specialisering. En lättåtkomlig re-
surs som kan ge rådgivning och även ge visst kortare stöd kan avhjälpa dessa behov. Exempelvis 
driver vissa kommuner verksamhet som i stor omfattning bygger på råd och stödjande insatser eller 
förenklad handläggning, även inom hemtjänst. Detta sätt att bedriva verksamhet har i och för sig kriti-
serats av socialstyrelsen, men troligtvis kommer en sådan här diskussion att prägla framtiden.  
 

 
 

INSATSER I ORDINÄRT BOENDE 

Insatser i hemmet för både service, omsorg och vård, är en omfattande verksamhet inom socialnämn-
dens ansvarsområde. Insatser i hemmet kan se mycket olika ut och berör många olika behov hos den 
enskilde.  
 
I dialogcafé framkommer önskemål om information om service som inte alltid behöver ges av kom-
munens hemtjänst, ex matdistribution, snöskottning, städning mm. Man tycker att kommunen på ett 
sammanhållet sätt bör informera om olika typer av insatser, även från andra aktörer. Man efterlyser 
också en kontinuitet hos den personal som ger insatser i hemmet samt också en flexibilitet i hur och 
när insatser ska utföras. De personer som idag har hemtjänst beskriver i fokusgrupp att man inte tror 
                                                      
3 Äldres psykiska ohälsa – en fördjupad lägesrapport om förekomst, verksamheter och insatser. Socialstyrelsen 2008 
4 Äldre i centrum, nr 1 2012 
5 SCB Antal hushåll efter hushålltyp 

 
Socialnämnden ska: 
 
 Ge äldre män och kvinnor möjlighet att ha tillgång till mötesplatser i kommunen 
 I högre grad erbjuda förebyggande insatser och öppen verksamhet 
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att behoven egentligen kommer att förändras men att tekniken kommer att bli betydelsefull och inne-
bära förändringar. Risk när man blir äldre och bor kvar hemma är att man blir ensam och isolerad. Det 
är betydelsefullt att man får stöd i att komma ut och delta i aktiviteter och möten med andra. 
 
Troligtvis kommer kraven på en mer individuellt anpassad hemtjänst att öka. En ökad äldre befolk-
ning med mer omfattande vårdbehov kommer att tvinga fram en organisering av hemtjänsten mot en 
del som ger vård och omvårdnad och en del som ger service. Detta för att klara den kunskap hos 
personal som krävs för vård och omsorg i hemmet. Tekniken kommer att behöva utvecklas så att 
trygghet och flexibilitet säkerställs. 
 
Även hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet kommer att öka. Den lagstiftning och de avtal som finns 
kring gränsdragning för hemsjukvård/primärvård och specialistvård diskuteras idag allt oftare. Flera 
överenskommelser och principer idag gör att det kan uppstå situationer där vården kring den enskilde 
blir krånglig och att den enskilde får ha många olika kontakter. Det kommer krävas överenskommel-
ser som gynnar den enskildes behov av kontinuitet och samordning av vård och omsorg. 
 
Utskrivningarna från slutenvården sker idag snabbt i samband med frakturer och andra skador och 
slutenvården/patienter/anhöriga efterfrågar uppföljande träning av kommunens sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter. Regionen har idag ansvar för personer som bor inom ordinärt boende, eller i bostad 
med särskild service enligt LSS och SoL och som själva, eller med assistans/ledsagare, kan ta sig till 
regionens primärvård för träning. Erfarenheten hos förvaltningen är dock att många inte tar sig till pri-
märvården för att där få stöd och hjälp med den träning de behöver varför personens funktioner och 
förmågor istället försämras och ett ökat behov av stöd och hjälp enligt SoL uppstår som en följd av 
detta. Större fokus på ett rehabiliterande förhållningssätt i kommunens äldreomsorg skulle medföra 
minskade kostnader för äldreomsorgen framöver.6 

 
I takt med en ökad efterfrågan av rehabiliterande insatser uppstår ett behov av förändring i nuvarande 
organisation. Bedömning av rehabiliterande behov för att återfå funktioner och förmågor och möjlig-
heter till träning utförd av legitimerad personal bör i framtiden erbjudas alla personer inskrivna i den 
kommunala hemsjukvården eller de personer som erbjuds insatser enligt SoL.  
 
I bilaga till SOU 2008:113 Bo bra hela livet görs en sammanfattning kring flytt från det egna hemmet 
till särskilt boende. ”Det kan finnas anledning att överväga uppsökande insatser i syfte att uppskjuta 
eller förhindra flyttning till vård- och omsorgsboende för personer som inte tidigare haft insatser inom 
äldreomsorgen. Serviceboende som mellanform mellan ordinärt boende och vård- och omsorgsboende 
verkar också i betydande grad kunna uppskjuta eller förhindra flyttning. Möjligheten att bo kvar i eget 
boende med stora hemtjänstinsatser verkar främst bero på psykosociala förhållanden hos individen, 
kognitiva funktioner, trygghet, livsglädje etc. Insatser för att på olika sätt stimulera de äldre och bidra 
till ökad fysisk, social och kulturell aktivitet kan stärka dessa förhållanden och därmed bidra till en 
ökad livskvalitet och ett minskat behov av flyttning.” 
 
Genom ett tidigt och samordnat arbete mellan arbetsterapeut och sjukgymnast, hemtjänstpersonal, 
omsorgshandläggare, distriktssjuksköterska, distriktsläkare, den enskilde och närstående kan man 
uppnå en högre självständighet för den enskilde, bättre hälsa samt minskade kostnader för vård- och 
omsorgsinsatser. Rehabiliterande insatser har i flera fall visat sig betala sig själv i form av minskade 
kostnader för sociala tjänster. Samtidigt som den enskilde individen har gjort personliga förtjänster i 
och med större delaktighet i sitt dagliga liv bland annat har undersökningar visat på en upplevelse av 
ökad trygghet och minskad smärta i samband med aktivitet vid tidiga samordnade rehabiliteringsinsat-
ser.  Insikten om rehabiliteringens betydelse, inklusive bostadsanpassning och hjälpmedel, kan ses 
som en rörelse från ett mer passiviserande omsorgsarbete mot ett aktiverande och stödjande 
rehabiliteringsarbete. 
 

                                                      
6 Rehabilitering för hemmaboende äldre personer, Socialstyrelsen 2007 
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VÅRD OCH OMSORGSPLANERING 

De senaste åren har antalet samordnade vårdplaneringar på sjukhusen ökat. Behov finns att diskutera 
hur socialnämnden i framtiden ska organisera samordnade vårdplaneringar. Vissa kommuner fokuse-
rar mer på planering i hemmet istället för planering på sjukhus. Det är många gånger bra, att befinna 
sig på den plats där den enskilde ska klara sin vardag, men det kan vara svårt då man ändå måste ha 
haft viss planering innan den enskilde överhuvudtaget kan komma hem. Det finns utvecklingsmöj-
ligheter utifrån nuvarande sätt att arbeta med vårdplanering. Tydligare och effektivare samverkan gör 
att insatser som ges efter hemgång på ett bättre sätt kan utformas att följa den enskildes behov.  
 
Trygghetsboende kommer troligtvis att ha viss påverkan på hur planeringen ter sig efter en samordnad 
vårdplanering. Ett trygghetsboende kommer att ge bättre förutsättningar för en del personer att gå hem 
direkt utan att vara på korttidsboende, fortsatt vård och rehabilitering kan ske i den enskildes hem.  
 
Korttidsboende är exempel på boende där rehabilitering skulle kunna ges för att fylla det glapp som 
finns i vårdkedjan idag inom rehabiliteringsområdet och förutsätter samverkan mellan de två 
huvudmännen.7 Detta förutsätter i framtiden samfinansiering. 
 
I sin Lägesrapport 2012 skriver socialstyrelsen att ”Behovet av fungerande och effektiv samverkan 
kommer att öka, inte minst på grund av att antalet äldre med vård- och omsorgsbehov blir allt högre, 
men också för att vi – medborgare, brukare, patienter, klienter och anhöriga – i allt högre utsträckning 
kräver att insatser inom vård, omsorg och socialtjänst fungerar, håller hög kvalitet, ger goda resultat, 
är effektiva och placerar människan i centrum.”8 
 
Idag finns överenskommelser om samverkan och gränssnitt mellan kommun och region. Dessa behö-
ver utvecklas än mer för bättre samordning. I upphandlingsunderlaget till ny aktör på Simrishamns 
sjukhus beskrivs särskilt gruppen mest sjuka äldre.  
 
”I vår vision av den integrerade hälso – och sjukvården i Simrishamn och Tomelilla kommuner är 
vården särskilt inriktad på och utformad för att ge ett effektivt omhändertagande av de "mest sjuka 
äldre", utifrån en helhetssyn på varje individs unika behov. Denna hälso- och sjukvård skapas genom 
samverkan i utveckling mellan samtliga parter i ett öppet och förtroendefullt klimat. Befolkningen i  
dessa kommuner har en åldersstruktur med en större andel äldre än övriga skånska kommuner och den 
äldre befolkningen utgör en stor del av målgruppen för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Helhetssy-
nen ger en bättre hälso- och sjukvård men ställer också stora krav på kunskap om varandras kompe-
tenser, system och rutiner. Detta innebär att den Leverantör som tilldelas uppdraget också får ett sär-
skilt patientprocessansvar för att tillsammans med övriga lokala vårdaktörer utveckla och säkerställa 
väl fungerande patientprocesser för de "mest sjuka äldre".” I rapporten Bättre liv för sjuka äldre (SKL 
2012) redovisas sammanfattande 4 möjligheter för kommuner och landsting att bättre bemöta mul-
tisjuka äldres behov genom:  
 

                                                      
7 Ättestupa eller folkhälsomål 2011 
8 Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, Lägesrapport 2012, Socialstyrelsen 

 
Socialnämnden ska: 
 
 Möjliggöra kvarboende i egna hemmet 
 Verka för en sammanhållen vård och omsorg 
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• Fokusera på de patienter som faktiskt har en hög risk, istället för att spridas till allt för breda grup-
per, och därigenom bli resurseffektivt. 

 
• Samarbete mellan huvudmännen över verksamhetsgränserna.  
 
• Koordinera vården och omsorgen, exempelvis genom äldremottagningar, minnesmottagningar 

och ha vårdlotsar. 
 
• Om de äldre erbjuds bättre möjligheter att vara delaktiga i att påverka beslut kring behandling och 

insatser kan en bättre kvalitet utifrån den äldres perspektiv uppnås.  
 
Att utveckla lokalt vård- och omsorgsprogram för den äldre människan där både kommun, primärvård 
och slutenvård är naturliga aktörer på den gemensamma arenan ses som nödvändigt. Här förväntas 
kostnadseffektivitet samt goda effekter på kvalitet bli resultatet. Socialstyrelsen utkom 121029 med en 
vägledning för kommuner och landsting att ta fram ett gemensamt vård- och omsorgsprogram. 
 
Staten har gått från stimulansbidrag till prestationersättningar. Genom ett systematiskt förändringsar-
bete kan stora förbättringar åstadkommas framöver. Satsningen syftar till att utveckla god vård i livets 
slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre 
och sammanhållen vård och omsorg. I överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och 
landsting, Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013, beskrivs målsättningen för 
statens satsning.  
 
Under kommande decennium kan förväntas medicinska landvinningar som troligtvis kommer att 
förändra både synsätt, förhållningssått, vård och omhändertagande av personer med vissa sjukdoms-
tillstånd. Det som man länge hoppats på att få fram Alzheimerläkemedel visade sig dock under 2012 
ha misslyckats igen. Däremot har man under 20129 kunnat få fram läkemedel exempelvis för personer 
med MS som kommer att halvera antalet skov. Vidare kan nämnas teknik som datortomografi gör 
hjärtdiagnostik snabbare, Influensavirus som ev kan mutera i framtiden och ha en oerhörd effekt på 
stor del av en befolkning och då i synnerhet den grupp som vård och omsorg ytterst ansvarar för. 
Detta bara att nämna några.  
 

 

INSATSER I SÄRSKILT BOENDE 

Efterfrågan på lägenheter i särskilt boende kommer att öka, en prognos är att antalet lägenheter som 
behövs fram till 2022 är ett 60-tal samt fram till 2035 ca 170. Utifrån månatlig statistik som redovisas 
socialnämnden syns att efterfrågan är störst på gruppboende för demens samt korttidsboende. Sanno-
likt kommer dessa behov fortsätta att öka, medan exempelvis trygghetsboende eller mer avancerad 
sjukvård i hemmet gör det enklare att fortsatt bo kvar hemma om man har problematik med sin fy-
siska hälsa. Framöver kommer särskilt boende att behöva vara flexibla så att en omställning mellan 
gruppboende/särskilt boende/korttidsboende kan göras på ett enkelt sätt. 
 
I en bilaga till SOU 2008:113 Bo bra hela livet görs en sammanfattning över situationen för de som 
bor i särskilt boende samt vägen till särskilt boende utifrån en studie gjord på Kungsholmen. Man 
                                                      
9 Sammandrag i dagens medicin Nr 50 

 
Socialnämnden ska: 
 
 Verka för en sammanhållen och sömlös vårdkedja 
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beskriver att orsakerna till att man flyttar till särskilt boende inte sker utifrån någon planering utan 
efter en sjukhusvistelse eller annan särskild händelse. ”Majoriteten av dem som flyttade in i vård- och 
omsorgsboende var ensamstående, mycket gamla kvinnor. Omkring hälften hade haft informella ser-
viceinsatser, dvs. hjälp från maka/make, barn eller andra närstående, flera gånger per vecka eller dag-
ligen. Betydligt färre hade därutöver haft informella omvårdnadsinsatser, hjälp med bad och dusch 
etc.  Man sammanfattar med: Vård- och omsorgsboende är i många fall en nödvändig boendeform, 
men den för med sig både högre dödlighet och snabbare försämring av funktionsförmågan. De som 
flyttar till vård- och omsorgsboende försämras mycket starkt under flyttningsåret. ” 
 
Särskilt boende i framtiden måste liksom idag präglas av en hemlik och harmonisk miljö som ska 
underlätta gemenskap. Utemiljön måste garantera tillgänglighet och vara trivsam utifrån att man som 
äldre på särskilt boende inte orkar vara ute längre stunder eller gå längre promenader. Personalens 
arbetssätt kommer inte att vara så styrt utav tillhörighet till avdelning som idag utan mer utifrån de 
boendes behov. 
 
Det finns idag dagcentraler kopplade till några särskilda boende. Detta ger möjlighet att ”samhället” 
kommer in på det särskilda boendet när man själv som äldre har svårt att orka vara delaktig på andra 
arenor. I och med att många som bor på särskild boende idag har större vård och omsorgsbehov än 
tidigare sker en utveckling mot mer individanpassade aktiviteter. Aktiviteter går från att ske i 
gemensamhetsutrymmen till att bli mer anpassade till individen och ske på enheterna. Aktiviteter som 
ska garanteras i framtiden ska vara såväl fysiska, sociala och kulturella och syfta till att stimulera ork 
och rörlighet, gemenskap och välbefinnande. Aktiviteter som kan ges av andra än socialnämnden 
exempelvis av föreningar och andra kommunala förvaltningar som exempelvis kultur- och 
fritidsförvaltningen.  
 
Den sociala stimulansen syftar till att skapa en meningsfull vardag som ökar välbefinnandet. När man 
själv inte är så rörlig och inte har mycket ork finns möjligheter till aktiviteter som ändå ger en upple-
velse och energi. Genom att ens sinnen stimuleras kan slumrande förmågor väckas, Aktiviteter som 
stimulerar känsel, doft, hörsel, smak, syn. Exempel på aktiviter som finns och som kommer att öka på 
särskilt boende kan vara, möjlighet till ljusrum, med färger och musik, möjlighet till bad eller fotbad. 
Beröring som massage eller taktil stimulering ger avslappning, bättre cirkulation och känsla av lugn 
och ro. Möjlighet till samtal både enskilt och i grupp samt att få vara delaktig i det vardagliga, som att 
baka och duka, är viktigt för den enskildes välbefinnande.  
 
De kunskapsområden som kommer att behöva utvecklas inom särskilt boenden är bl a demenssjuk-
dom och omsorg och vård vid livet slut. Inom ramen för omvårdnadslyftet pågår utbildning av 
undersköterskor till Silviasystrar där planeringen är att dessa kommer vara en resurs på sina respek-
tive enheter. 
 
Socialnämnden kommer att behöva ta ställning till eventuell ny- och ombyggnad av särskilt boende. I 
bilaga 3 visas hur en planering av ny- och ombyggnad kan ske utifrån de förutsättningar som gäller 
idag. Ett boende på Joneberg tillgodoser behov fram till ca 2017. Därefter blir det ytterligare skäl för 
nämnden att ta ställning utifrån de förutsättningar som finns då. Eventuellt har erfarenheter gjorts av 
hur de trygghetsboende som byggs påverkar behovet av särskilt boende. Vissa erfarenheter kan dras 
efter en ökad satsning på mer förebyggande förhållningssätt och öppen verksamhet.  
 
Med en utveckling mot än mer särskilda behov hos de som bor i särskilt boende vad gäller demens, 
omfattande behov av vård, palliativ vård samt ökade krav på bemanning och tillgänglig specialistkun-
skap kommer ett särskilt boende att behöva ha en viss storlek. Ett rimligt antagande är att en enhet om 
ca 50-60 lägenheter är en lämplig storlek för att kunna säkerställa en god vård och omsorg med bästa 
möjliga utnyttjande av resurser.  
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Nämnden måste 2015 ta ställning till utnyttjande av de befintliga särskilda boenden som idag hyrs av 
Simrishamnsbostäder med kontrakt till 2020. De boenden som idag är små kan inte längre drivas utan 
utbyggnad. I samverkan med planering av översiktsplan kan man se möjlighet till utbyggnad i Kivik, 
Skillinge, Hammenhög och Gärsnäs. 
 

 

 

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER 

Socialförvaltningen har tagit fram en projektplan10 för arbetet med värdegrund inom vård och omsorg. 
Planen antogs av socialnämnden 2012-09-04. En värdegrund ska arbetas fram och all personal inom 
vård och omsorg kommer att göras delaktig. Värdighetsgarantier ska tas fram som kommer att före-
läggas nämnden för beslut. Dessa kommer att implementeras i verksamheten hösten 2014. Man kom-
mer fram till januari 2015 att ha arbetat fram rutiner för att hantera klagomål och rutiner för 
kompensation till brukare om värdighetsgarantier inte uppfylls. Socialstyrelsen har tagit fram ett 
vägledningsmaterial för arbete med värdegrunden. Materialet är till en hjälp i de dialoger som kom-
mer att ske på alla arbetsplatser och med alla medarbetare. Arbete med värdegrund ger möjlighet att 
diskutera kring de många gånger mjuka värdena som är väsentliga för att kunna ge en god vård och 
omsorg, självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, privatliv och personlig 
integritet, mm.  
 

 

 

IT/TEKNIK 

Det finns idag hjälpmedel framtagna men som inte används inom vård och omsorg. De hjälpmedel 
som idag finns kan hänföras till olika områden där man har behov. För att öka känslan av trygghet och 
säkerhet finns, trygghetslarm, spisvakt, nödsändare, bildportstelefon och tillsyn med hjälp av kamera. 
Om man har en närstående med behov av vård kan man som anhörig ha hjälp av exempelvis larm-
matta, passagelarm, kommunikationstjänster via internet och bildtelefon. 

                                                      
10 Projektplan för värdegrundsarbete och värdighetsgarantier, socialförvaltningen 2012 

 
Socialnämnden ska: 
 
 Säkerställa tillgången till särskilt boende i paritet till behov  
 

 
Socialnämndens verksamhet ska: 
 
 Tillgodose behovet av vård och omsorg av god kvalitet hela livet 
 Genomsyras av gemensam värdegrund 
 Bygga på värdighetsgarantier 
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Det finns hjälpmedel framtagna som ger hjälp för personer som har bekymmer med sin rörlighet. 
Exempel på detta är fjärrstyrning av dörrar eller belysning, fjärrkontroller. Det finns idag också kog-
nitiva hjälpmedel som stöd för minnet, minneskalendrar, medicinpåminnare, påminnelsestöd och 
mobilbaserade tjänster. Datorer och internet ger oss möjlighet till tjänster via TV, bild och videotele-
foni. Det finns idag också teknik som gör att kvaliteten och rättssäkerheten kan öka, exempelvis appar 
för att signera medicindelning. 
 
Hjälpmedelsinstitutet har gjort en stor kartläggning av samtliga Sveriges kommuner under januari och 
februari 2012. Simrishamns kommun deltog och det var 288 av 290 kommuner som också deltog.  
Kartläggningen visar att kommunerna tror att teknikstöd för äldre i ordinärt boende kommer att öka.  
Allra mest tror man efterfrågan kommer att öka när det gäller datorer med internet, anpassade mobil-
telefoner, medicinpåminnare, videotelefoni, digitala trygghetslarm, minneskalendrar, passagelarm, 
påminnelsestöd resp. enkla fjärrkontroller. Kommunerna anser också att behovet av teknikstöd för att 
administrerar omsorgsverksamheten kommer att öka i framtiden. 
 
Det finns ledord i den vård och omsorg som särskilt måste beaktas och som kan ligga till grund för 
utvecklingen om hjälpmedel och e-tjänster såsom trygghet, minskat beroende, självständighet, nytta, 
värdighet och välbefinnande.  Att beaktas ska också kvalitetet, rättssäkerhet och effektivitet vad gäller 
resurser. It-teknik kan alltså inte oprövat ersätta den mänskliga kontakten utan måste utgöra en 
komplettering som ger mervärde. 
 
Ett exempel som kan belysas är nattillsyn. Idag får en person besök av nattpatrullen någon eller några 
gånger per natt. Om besöket enbart rör tillsyn, skulle detta kunna ske genom en kamera i sovrummet 
kopplad till dator. En förutsättning är att den enskilde vill och önskar detta. En förutsättning är också 
att planering är gjord för hur tillsynen via kamera ska gå till. Nattpatrullen kan vid de tider som är 
bestämda, istället för att åka till personen och gå in i sovrummet, öppna filmen i en dator. Vetskapen 
om att kameran finns ger personen en trygghet och personen får inte heller sin nattsömn störd. För 
nattpatrullen innebär det en bilresa som inte behövs.  
 
Framöver kommer kontinuerlig övervakning av vissa vitala tecken vara mer vanligt, liksom smarta 
kläder är en del av behandling vid vissa sjukdomar. Utveckling pågår med att kunna registerar mät-
värden direkt på huden, till exempel via utsöndringar och indirekt genom att mäta processer i kroppen. 
Klädesplagg utvecklade med nanoteknik kan till exempel registrera och reagera på bärarens kropps-
värme eller hjärtaktivitet, byta färg eller ändra genomsläpplighet. 11 

 
Satsning på teknik/IT kräver investeringskostnader och personal som kan utveckla och ansvara för 
drift såväl inom socialförvaltningen som på kommunledningsnivå. I samverkan med presidier och 
ledning för SÖSK-kommunerna har socialcheferna fått i uppdrag att se över möjligheten till investe-
ringar i teknik/IT gemensamt.  De närmaste 9 åren fram till 2022 kommer sannolikt att präglas av att 
implementera den teknik som redan finns idag. För detta kommer krav på en väl utbyggd infrastruktur 
att ställas för data- och telekommunikation i kommunen. 
 

 
 

                                                      
11 Lymberis 2011 

 
Socialnämnden ska: 
 
 Medverka till utbyggnad av e-tjänster 
 Ta tillvara och implementera it/teknik  
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PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

 
För att möta behovet av ökat behov kommer socialförvaltningen att behöva anställa mer personal. 
Som undersköterska i vård och omsorg menas person som gått omvårdnadsprogrammet eller liknande 
utbildning. I dagsläget finns dock outbildad personal i organisationen. Behov kommer att finnas av 
olika yrken inom vård och omsorg som enhetschefer, handläggare, sjuksköterskor med specialistkom-
petens, arbetsterapeuter och sjukgymnaster m.fl.  
 
Kommunen har idag beslut om rätt till heltid och i personalpolicyn beskrivs jämställdhet, likabehand-
ling och mångfald som viktiga inslag i ett arbetsgivaransvar. Det som gör beslutet om rätt till heltid 
svårt att verkställa är att brukarnas behov av personal är koncentrerat till vissa tider på dygnet.  
 
Idag är ca 8 % av alla som arbetar inom vård och omsorg män. I en organisation som servar både män 
och kvinnor bör personalstyrkan vara mer jämt fördelad mellan könen. 
 
I undersökningar12 som handlar om vad medarbetare tycker är viktigast när de söker jobb brukar ett 
par faktorer vara i topp: 
 

• Att arbetsgivaren kan erbjuda en god arbetsmiljö för sin personal (både fysiskt, psykosocialt 
och organisatoriskt) 

• Att arbetsgivaren kan erbjuda goda löner 
• Att arbetsgivaren kan erbjuda ett gott ledarskap för sina medarbetare 
• Att arbetsgivaren kan erbjuda möjligheter till utveckling inom yrket (t ex via traineeprogram, 

ledarutveckling, karriär inom organisationen, möjlighet till utbildning etc.) 
 
Dessa fyra faktorer behöver arbetsgivaren fortsätta att arbeta strategiskt med, både för att locka till sig 
ny personal, men också för att behålla befintlig personal. 
 
I fokusgrupp diskuterades vad som gör att personal vill stanna kvar och även få ny personal söka 
arbete inom vård och omsorg. Det som kom fram var en flexibel arbetstid, att kunna styra sitt schema 
mer själv. Det är viktigt att se Simrishamn som en kommun i utveckling och att se att alla delar i ens 
livspussel kan bli tillgodosedda och hänger ihop. Möjlighet till skola, förskola, jobba för partner, 
bostäder mm. Dessutom framkom att för att kunna tillgodose behovet av utbildad personal behöver 
socialnämnden samarbeta med skolan. Det är viktigt att fortsätta sprida kunskap om och intresse för 
yrket för elever i grund- och gymnasieskola genom vårdambassadörer. Visa vad vårdyrken kräver och 
även visa glädjen och tillfredsställelsen i att arbeta med människor.  Möjlighet att få pröva olika arbe-
ten inom vård och omsorg, att kunna växla mellan att arbeta med äldre, funktionshindrade, vård kan 
vara ett sätt att locka fler till anställning i kommunen. Bra löner och andra anställningsvillkor som 
friskvård blir ytterligare sätt att tillgodose personalbehovet i framtiden. 
  
De för kommunen så viktiga yrkesförberedande- och lärlingsprogrammen kommer även fortsättnings-
vis bedrivas och vidareutvecklas vid Österlengymnasiet. Och de fortsätter att vara en mycket viktig 
del i kommunens utbildningar. På gymnasiet planeras under våren 2013 även lärlingsutbildning även 
för vuxna.  
  

                                                      
12 Personalavdelningen 
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Ett sätt att möta den åldrande befolkningens särskilda behov och även behovet av en kvalitativt god 
vård och omsorg är möjlighet till kontinuerlig fortbildning och till viss specialisering för omvårdnads-
personal. Socialstyrelsen har i en vägledning13 beskrivit de kunskaper som man ser kommer att behö-
vas utifrån några specialiserade områden. Dessa områden är: 
 

• Omsorg och vård vid livets slut 
• Demenssjukdom 
• Psykisk sjukdom 
• Måltid, mat och näring 
• Funktionsbevarande omsorg. 

 

 
 

UPPFÖLJNING OCH EKONOMI 

 
I publikationen Framtidens utmaning. Välfärdens långsiktiga finansiering (SKL 2010) förs ett 
resonemang om den framtida demografiska utvecklingen och finansiering av välfärden.  

 
  

                                                      
13 Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen, Socialstyrelsen 2012 

 
Socialnämnden ska: 
 
 Vara en god arbetsgivare 
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De slutsatser man drar är att ”den demografiska utvecklingen tillsammans med ökade förväntningar 
på välfärdstjänsterna kommer att kräva politiska beslut om verksamhet och finansiering. 
Ofrånkomliga ambitionshöjningar behöver mötas med både omprioriteringar av verksamheten, 
effektiviseringar och nya alternativ till finansiering.” 
 
Det blir av yttersta vikt för kommunen och socialnämnden att kontinuerligt följa verksamheten och 
utvecklingen. Politiska beslut som påverkar finansieringen, den demografiska utvecklingen samt 
effekter av förändrade satsningar kommer att påverka behov av ställningstaganden och beslut vad 
gäller verksamhet och finansiering. 
 
I denna vård och omsorgsplan utgörs underlag för behov av verksamhet i framtiden, dagens situation 
samt prognos fram till 2035 (bilaga 2). Hänsyn om vad som kommer påverka framtidens vård och 
omsorg diskuteras i planen. 
 
Det som kan påverka verksamheten mot minskade kostnader är 

 
• Förebyggande förhållningssätt  
• Mer insatser i öppen verksamhet  
• Ökad tillgång på trygghetsboende och tillgängliga bostäder 
• Äldrevänligt och tillgängligt samhälle 

 
Det som kan påverka verksamheten mot ökade kostnader är 
 

• Demenssjukdom tenderar att öka 
• Avancerad sjukvård oavsett boendeform 
• Önskan om fortsatt kvarboende med omfattande insatser 
• Anhöriga kommer inte vårda närstående i lika utsträckning som idag. 

 
Detta medför att underlaget för behov av insatser utifrån dagens situation och prognostiserad 
befolkningsökning får gälla tills vidare. Utvecklingen inom vård och omsorg kommer i framtiden att 
kräva ekonomiska satsningar och investeringar. Som exempel kan nämnas mer öppen verksamhet, 
förebyggande insatser, it/teknik-satsningar samt utbyggnad av särskilt boende. Kommunen kommer 
under 2013 att upphandla ett beslutsstödssystem. Detta system kommer att vara en hjälp för att följa 
verksamheten, personalförsörjning och budget. Med detta som underlag samt analys av andra fakta 
bör nämnden återkommande följa verksamheten.  
 

 

 

 
Socialnämnden ska: 
 
 Kontinuerligt följa utvecklingen inom vård och omsorg och inom ramen för 

budgetprocess lägga erforderliga förslag 
 

 

 
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen ska: 
 
 Tillse att ekonomiska satsningar och investeringar motsvarar ekonomisk hållbar planering 

inom kommunen över tid som motsvarar den demografiska utvecklingen 
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