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Socialnämnden

Morgondagens hemvård
Förslag till beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
att godkänna utvecklingsstrategi Morgondagens hemvård

Ärendebeskrivning
Morgondagens hemvård finns med som ett av delområdena i en av de fyra kommunövergripande strategierna
gällande ” Välfärdstjänster i framkant”.
För att möta framtidens utmaningar inom detta område har en arbetsgrupp inom hemvården tagit fram ett
underlag, där olika framtida utmaningar belyses med förslag på prioriteringsområden. Underlaget bygger på
workshops med politiker, ledarforum, medborgardialog, litteraturstudier och omvärldsbevakning. Underlaget har
varit ute på remiss till de i kommunfullmäktige representerade partierna, pensionärsorganisationer i Kävlinge
kommun, KKB, samt till Miljö- och byggnadsnämnd, Teknisk nämnd och Bildningsnämnd. Därefter hade
förvaltningen en dragning av remissvaren på strategisk beredning. Ett slutgiltigt underlag har nu tagits fram till
socialnämnden för förslag till beslut att skickas vidare till kommunstyrelsen.
Det är av stor betydelse för hemvården att erbjuda en god och trygg omsorg med ett bra bemötande och respekt
för den enskildes behov. Hemvården ska ha en hög kvalitet på omsorgen. Inför framtidens utmaningar, med den
demografiska utvecklingen där antalet i åldern 80 år och äldre kommer att öka samt att målgruppen troligtvis
kommer att ställa andra krav på en omsorg med mer individuell anpassning, krävs en god framförhållning. För
att möta dessa utmaningar är det viktigt att hemvården och kommunen arbetar med förebyggande insatser så att
de äldre kan hålla sig friska så länge som möjligt och kunna leva aktiva liv. Morgondagens boendesituation för
äldre kan vara annorlunda än de boendealternativ som finns idag. Hemvården behöver se över vad den tekniska
utvecklingen har för möjligheter både i det enskilda hemmet men även som hjälpmedel i verksamheten.
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