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     Bilaga 1 

 

 

 

 

UPPLÄGGNING AV ARBETET MED ÄLDREOMSORGSPLAN 2007 – 

2011  

 

 Inledning 

 

En ny äldreomsorgsplan för Flens kommun ska arbetas fram. I det följande 

redovisas uppläggningen av arbetet med planen med fokus på syfte, organisation, 

disposition och tidplan. 

 

Styrgruppen vill arbeta fram en Äldreomsorgsplan som uttrycker både den 

politiska viljeinriktningen och en plan som visar hur dessa intentioner kan 

förverkligas. Äldreomsorgsplanen ska avse perioden 2007 – 2011, samt 

översiktligt belysa behoven av äldreomsorg fram till 2025. 

 

 Syfte 

 

 Syftet med Äldreomsorgsplanen är att  

 
ange kommunens viljeinriktning och värdegrund för äldreomsorgen som underlag  

för diskussion och politiskt beslut, 

 

utgöra ett underlag för strategiska diskussioner inför kommunens årliga total- 

avvägningar och prioriteringar i budget- och andra sammanhang, 

 

vara styrdokumentet för Socialförvaltningens verksamhetsplanering inom  

äldreomsorgen under planperioden, 

 

ge information till invånarna om värdegrunden och innehållet i den framtida  

äldreomsorgen i kommunen. 

 

 Ambitionen är att planen ska  

 

 vara konkret och användbar 

 vara fokuserad på förhållanden i Flens kommun 

 vara skriven på ett tydligt, begripligt och lättläst sätt 

 vara rimligt kort – tyngre text i bilagor 

 ha en lättläst sammanfattning – ev kan en populärutgåva skrivas 

 vara färdig som förslag under första kvartalet 2007 för att kunna vara en 

del i budgetprocessen 2007 

 belysa sambandet mellan planen och andra styrdokument, som t ex budget 

 belysa frågan om bostäder för äldre  

 belysa när och hur planen bör revideras 

 initiera en diskussion om behovet av en ”socialpolitisk plan” för Flens 

kommun 
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Organisation av arbetet 

 

Organisationen av arbetet framgår av skissen i bilaga 1A. Arbetet leds av en 

styrgrupp som består av socialnämndens presidieberedning.  

 

För att få synpunkter på planens inriktning och utformning inrättas dels en 

referensgrupp bestående av förtroendevalda och representanter för 

pensionärsorganisationer, dels fokusgrupper som ska vara representativa för 

sammansättningen i befolkningen. Som exempel på fokusgrupper kan nämnas - 

utöver pensionärsorganisationerna som finns i referensgruppen – 

ungdomar/gymnasieelever, blivande pensionärer i olika åldrar, invandrare m fl. 

 

Förvaltningens arbete med planen leds av en arbetsgrupp bestående av Socialchef, 

Äldre- och handikappomsorgschef samt utvecklingssekreteraren. Andra resurser 

för arbetet adjungeras till gruppen vid behov. 

 

Det är viktigt att få in medarbetarnas synpunkter på planen även i 

förvaltningsarbetet. Det kan med fördel ske t ex genom ledningsgruppsmöten, 

arbetsplatsträffar, nätverksträffar och i nämndens samverkansgrupp. 

 

Generellt är det av störst vikt att få in referensgruppernas synpunkter i två skeden, 

dels vid starten av arbetet, dels senare/mot slutet i processen när det finns frågor 

av typ vägvalskaraktär att diskutera. 

 

För att underlätta förankringen av planen i förvaltningen kan det vara aktuellt med 

en eller några arbetsseminarier vid lämpligt valda tidpunkter. 

 

Innehåll och tidplan 

 

I bilaga 1B redovisas den tänkta dispositionen av samt tidplanen för arbetet med 

planen. Arbetet inleds i september/oktober och ska vara klart under första 

kvartalet 2007. Då kan planen utöver att vara föremål för en bred remiss och 

diskussion under året även fungera som en del i förvaltningens verksamhetsplan 

vid budgetarbetet 2007.  

 

Såväl det konkreta innehållet i planen som utformning och fokus vinner på om det 

får växa fram naturligt i och ur den process som planen tas fram i. På så sätt kan 

såväl synpunkter från berörda vägas in som fås en förankring av planerade 

insatser redan under planeringsstadiet, vilket kommer att vara en fördel vid 

genomförandet av planen. 

 

                

      Ingrid Skeppstedt Stefan Zunko  Monica Andersson 
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      Bilaga 1A 

 

ORGANISATION ÄLDREOMSORGSPLAN 2007 – 2011  
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      Bilaga 1B 

 

DISPOSITION SAMT TIDPLAN ÄLDREOMSORGSPLAN 2007 – 2011 

 

 

RUBRIK     KLART 

 
1. SAMMANFATTNING            mars 2007                                                                                                                                                              

 

2. INLEDNING    sept 2006 

- Kort bakgrund 

- Tydligt syfte 

- Uppläggning av arbetet  

 

3.      NATIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR   okt  2006 

- förutsättningar som påverkar äldreomsorgen 

 

4.        FÖRUTSÄTTNINGAR I FLEN   nov 2006 

- Kommunens mål 

- Gemensamma planeringsförutsättningar 

- Verksamhetsbeskrivning fysiskt, kvantitativt och kvalitativt, ekonomi, 

m m 

                    

                    5.             BEHOV    nov 2006 

- Befolkningsprognos 

- Brukarsynpunkter m m 

- Personalförsörjning och kompetensbehov 

 

6. ANALYS/VÄRDERING AV LOKALA FÖRUTSÄTT- dec 2006 

 NINGAR 

- För- och nackdelar 

- Behov av utveckling 

 

 

                    7.          PLAN FÖR FRAMTIDEN (2007 – 2011)  mars 2007 

- Mål 

- Värdegrund 

- Verksamhetsmässiga förändringar 

- Åtgärder 

- Ev årsvis plan 

- Ekonomi 

                      

8.        UPPDRAG FÖR ATT FÖRVERKLIGA PLANEN mars 2007 

 

9.        FÖRSLAG TILL BESLUT   mars 2007 

  

 


