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FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE 
MÅNGFALD, INFLYTANDE OCH KVALITET

D

en senaste tiden har det både på riks- och lokalnivå diskuterats Ӧlitigt kring äldrevård som drivs i privat regi.
Det är alltid viktigt att diskutera vilken kvalitet den service vi
gemensamt Ӧinansierar ska ha, både av rent ekonomiska och
av humanitära skäl. Vårt uppdrag som kommun är att se till
att den kvalitet vi har bestämt att verksamheterna ska hålla,
levereras. Detta gäller oavsett om verksamheten drivs i kommunens egen eller i privat regi.

I

debatten har det ibland låtit som om att verksamhet i offentlig regi, alltid håller god kvalitet och att det går att höja
kvaliteten genom att bedriva verksamheter i egen regi. Så
enkelt är det dock inte. Det är inte vem som driver ett boende som avgör kvaliteten på verksamheten. Det Ӧinns det
exempel på både i Halmstad och runt om i vårt land. Kvalitet
skapas istället genom väl fungeranVi måste ständigt de rutiner, klara riktlinjer, gedigna
följa upp och kon- uppföljningssystem och genom att
trollera så att de
eventuella brister åtgärdas. Detta är
mål vi har satt upp faktorer som så väl kommunen, som
det privata utförarna ständigt måste
efterlevs
arbeta med. Däremot är det vår övertygelse att en mångfald av utförare breddar valmöjligheterna
för individen, ger den boende större påverkansmöjligheter
och skapar ett större fokus på kvalitet.

E

tt faktum som inte går att bortse ifrån är att det är de senaste åren, sedan kommunen började upphandla driften
av äldreboenden, som kvalitetskontroller börjat genomföras.
Ambitionen från kommunens sida är att det ska utföras två
kvalitetskontroller per år och äldreboende.

I

dagsläget drivs tre av kommunens sjutton äldreboenden,
av en annan aktör än kommunen; Nissastrands äldreboende och äldreboendena på Patrikshill och Andersberg. Sedan
företaget som driver boendena på Patrikshill och Andersberg, tog över verksamheterna i april 2011, har kommunen
genomfört föranmälda uppföljningar av deras verksamheter
en gång varje månad (förutom i juli). Utöver dessa anmälda
kontroller har det genomförts oanmälda kontroller. Alla kontroller har gett ett godkänt resultat och de synpunkter som
Hemvårdsförvaltningen har haft, har åtgärdats av företaget.

nens äldreboenden håller exempelvis inte den standard som
vi vill att de ska göra. Därför kommer det både att byggas om
och byggas nytt de närmaste åren.
en mångfald av
Kvarnlyckan i Harplinge, kommer att
utförare... skapar moderniseras och det byggs ett Ӧlerett större fokus på tal nya trygghetsboenden. Dessutom
kvalitet
Ӧinns det pengar i budgeten för ett
modernt äldreboende i Oskarström
och ett nytt äldreboende i SoӦieberg.

E

n annan satsning är den som görs är på maten. Vi menar
att kvaliteten på maten är viktig för en god livskvalitet.
Förutom satsningen
på mat från grunden,
som det Ӧinns medel
avsatta i budgeten för,
satsar vi på de lite mer
speciella tillfällena. Jul
och påsk är två sådana
viktiga tillfällen, men
dessutom kommer vi
att satsa på att sätta
lite guldkant på någon
Livet ska erbjuda glädjeämnen
måltid per månad. Då
kommer något extra festligt, antingen utifrån årstid eller utifrån något särskilt tema, att serveras.

A

ndra frågor som kommunen arbetar med är att se över
vilka tjänster som erbjuds de personer som får hjälp av
hemtjänsten. I framtiden kommer förmodligen undersköterskan/skötaren att ägna sig mer tid till det de gör allra bäst,
att ge vård och omsorg.

N

är detta kan bli verklighet vet vi inte ännu, men tills dess
hoppas vi att debatten om kvalitet i gemensamt Ӧinansierade verksamheter kan bli mer konstruktiv och handla
om kvalitet istället för om vem som driver dem.

D

etta är givetvis glädjande. Vi vill ju att de skattepengar
som läggs på vår gemensamma välfärd också ska gå till
just välfärd. Men det kan alltid bli bättre. Några av kommu-
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