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Förslag till yttrande om granskningsrapport "Demensvården
- uppföljning av tidigare granskning"
Förslag till beslut

Förslaget till yttrande godkänns.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen
Sammanfattning

KPMG konstaterar att Värmdö kommun bedriver en väl fungerande verksamhet
angående demens, men att det fortfarande finns vissa frågor och områden att utveckla.
Den viktigaste av dessa frågor är arbetet med biståndshandläggning och
genomförandeplaner.
Bakgrund

KPMG har av Värmdö kommuns revisorer fått i uppdrag att göra en uppföljande
granskning av den granskning av demensvården som genomfördes 2011. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om nämnden vidtagit åtgärder som påtalades vid förra
granskningen. Syftet har dessutom varit att besvara frågan om i vilken utsträckning
genomförandeplaner finns samt bedöma kvaliteten på dessa.
Ärendebeskrivning

Granskningen rör till största delen finansieringsnämnden för äldreomsorgs och
socialnämndens ansvarsområden. Vid granskningen 2011 bedömde KPMG att det fanns
vissa brister inom demensområdet. Vid den förnyade granskningen finner man att de
flesta brister som påtalades 2011 är åtgärdade. Det som återstår att åtgärda är
genomförandeplanerna och rutiner kring ekonomi och ersättning när det gäller
funktionshinder/socialpsykiatri. Kommunen bör enligt KPMG prioritera arbetet med att
skapa strukturerade system för detta. Finansieringsnämnden för äldreomsorg och
socialnämnden yttrar sig över dessa delar.
Två delar, kvalitet på genomförandeplaner och värdegrundsarbete rör vård- och
omsorgsstyrelsens verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för miljön
Ärendet har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna
Kvalitetsarbetet innebär positiva effekter för medborgarna.
Bedömning

Den uppföljning av granskningen av demensområdet som KPMG genomfört visar att
kommunens demensarbete fungerar väl, men att vissa utvecklingsområden kvarstår.
Inom verksamheterna är man medveten om detta och ett arbete med förbättring av
genomförandeplaner pågår tillsammans med ett ständigt arbete med värdegrundsfrågor.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kansli- och utvecklingsavdelningen i samverkan med proVarmdo,
kundvals- och finansieringsavdelningen och socialkontoret. Ärendet behandlas även i
finansieringsnämnden för äldreomsorg och socialnämnden.
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