
7

hållbart värnar vi vår historia. Söder
tälje kanal, en pulsåder för trafiken till 
och från Mälaren fyller strax 200 år. 
Detta är något som vi vill uppmärksam
ma och fira. Under 2018 kommer arbe
tet med Kanalåret 2019 att intensifieras.

I ett helt Södertälje ska även våra 
kommundelar få förutsättningar att 
utvecklas. Järna är i särskilt fokus 
genom arbetet med ”Framtid Järna” 
där ett helhetsgrepp tas kring tätorten. 
Ett gestaltningsprogram tas fram för 
stationsområdet och för torget, med 
investeringsmedel avsatta redan 2018. 
Lokalanvändningen i Järna centrum  
utreds genom en förstudie där Futu
rum, bibliotekets, fritidsgårdens samt 
andra aktörers behov och utvecklings
möjligheter utreds. 

Aktiv framtid för äldre
En av våra viktigaste uppgifter framåt 
är att utveckla välfärden med fokus 
på äldreomsorgen. Nya boenden för 
äldre, insatser för ökad trivsel hos både 
vårdtagare och personal är väsentliga 
delar. Vi vill vara en kommun där våra 
äldre känner sig trygga och har möjlig
heter till en aktiv fritid. Vårt land och 
Södertälje står inför stora demografiska 
förändringar. Vi människor blir allt 
äldre och friskare samtidigt som antalet 
äldre blir allt fler. Framtidens politik 
på äldreområdet kräver att vi tänker i 
nya banor, vi behöver ta tillvara på den 
inneboende kraften hos våra invånare 
som är äldre än 65 år. Aktivitet och 
engagemang ska tas tillvara i samhället 
så länge den äldre orkar, kan och vill. 
Södertäljes äldreomsorg har haft en 

turbulent tid. Dramatiken kring företag 
som i stor skala fuskade med LOV 
ersättning rev upp stora sår i organisa
tionen och minskade tryggheten hos 
många äldre och anhöriga. Samtidigt 
har både behov och organisation för
ändrats. Vi behöver göra ytterligare  
för att skapa ordning, reda och kvalitet  
i vår äldreomsorg. Södertäljes med   
bor gare ska kunna känna sig trygga med 
att de som äldre ska få möjlighet till ett 
rikt liv och om de behöver omsorg ska 
den vara av högsta kvalitet. Tack vare 
att kommunens ekonomi har förstärkts 
kraftigt under de senaste åren ser vi att 
vi har möjlighet att göra en långsiktig 
satsning på Södertäljes äldre. Denna 
satsning vilar på fem delar:

1. BOENDE. Vi vet att det bland de 
äldre finns en stor oro kring boende
situationen och därför kommer vi 
att bygga ut antalet platser i våra 
vård och omsorgsboenden. 
Vi kommer även att utreda och 
utveckla nya former av mellan
boenden. Det handlar om trygghet, 
gemenskap, tillgänglighet samt 
olika former av tjänster och service.

2. STYRGRUPP FÖR FÖRBÄTTRADE
ARBETSVILLKOR. Personalen är äldre
omsorgens viktigaste resurs. Under 
alltför många år har stora delar av 
personalen inom äldreomsorgen 
haft otillräckliga arbetsvillkor. 
Skillnaderna mellan mans och 
kvinnodominerade arbetsplatser
har blivit för stora och nu är det 
dags att vända utvecklingen.
Därför inrättar vi en styrgrupp för 
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 förbättrade arbetsvillkor inom 
äldreomsorgen med representanter 
från arbets tagarorganisationerna, 
äldreomsorgs nämnden, personal
utskottet, kommunstyrelsens kontor 
samt social och omsorgskontoret. 
Uppdraget är att titta på frågor som 
rör arbetets organisering, schema
läggning och ledarskap. Bland annat 
ska man se över arbetstidsvillkor 
och antalet medarbetare per chef. 
Man får gärna hämta inspiration 
från det systematiska kvalitets arbete 
som lyft resultaten i Södertäljes 
skolor samt från olika typer av 
försöksverksamhet kring arbetstid 
och schema som bedrivits i andra 
kommuner och inom landsting. 

3. FORSKNING OCH TEKNIK. Framtidens 
äldreomsorg handlar även om att se 
hur vi på bästa sätt tar tillvara på nya 
tekniklösningar och forskningsrön 
kring äldres sjukdomar, nutrition, 
hälsa, friskvård och djur i vården.  
En viktig del är hur vi kan säkerställa 
ett tydligt rehabiliterande arbetssätt 
med en god samverkan mellan kom
mun och andra vårdgivare.

4. HÅLLBAR OCH GOD MAT. En god måltid 
handlar både om upplevelsen och 
hur den har tillagats och med vilka 
råvaror. I Södertälje har vi kommit 
långt när det gäller arbetet med håll
bara livsmedel och hur de tillagas. 
Att kunna få välja på två rätter för 
våra äldre är ett viktigt steg till en 
bättre äldreomsorg. Mariekällgår
den får ett tillagningskök som ska 
stå klart 2018, vilket innebär att det 

blir lättare att kunna erbjuda flera 
rätter för våra äldre. Vi anser att det 
är ange läget att ytterligare utveckla 
detta arbete för Södertäljes äldre. 
En särskild satsning på maten för 
de äldre kommer att ske 2018, ett 
specifikt uppdrag ges för att utreda 
hur hälsa och välmående bland  
Södertäljes äldre kan stärkas 
med hjälp av kosten. Både inom 
hemtjänsten och på vård och 
omsorgsboenden.

5. ANHÖRIGSTÖDET. Antalet äldre ökar 
och behovet av stöd till anhöriga  
behöver utvecklas vidare för att  
äldre ska kunna åldras tillsammans. 
Det är av stor vikt att information 
och kunskap om anhörigstöd för
djupas och når alla så att anhöriga 
får veta vilket stöd som anhöriga 
kan få i ett tidigt skede för att kunna 
ta hand om sina närstående. Det 
förebyggande arbetet ska utvecklas 
ytterligare för att bli ett stöd till 
anhöriga som vårdar närstående.

Ett tryggt och säkert Södertälje
Arbetet med att göra Södertälje till en 
trygg och säker kommun är en viktig 
och långsiktig uppgift som vi tar oss an 
genom ett brett och genomgripande 
samarbete med polisen och andra an
svariga myndigheter. Detta sam arbete 
ska vi ytterligare stärka. Det viktigaste  
trygghetsskapande arbetet som kom
munen genomför är att prio ritera barn 
och ungas lärande och uppväxtmiljöer. 
För att ytterligare stärka det trygghets
skapande och förebyggande arbetet 
tillförs ytterligare resurser för att stärka 
samarbete med polisen, fånga upp barn 
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