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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ansöker om medel för ökad bemanning inom Solberga vårdoch omsorgsboende i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige i budget
år 2011 beslutat att under perioden 2011-2015 tillföra 50 mnkr per år för ökad
bemanning i demensvården. Äldrenämnden har i uppdrag att fördela 50 mnkr år
2013.
Solberga vård- och omsorgsboende ligger centralt beläget i Älvsjö och är ett
kommunalt drivet boende för äldre demenssjuka. Boendet har totalt 107 platser
inklusive korttidsvård. Förvaltningen ansöker om medel för två enheter inom
Solberga vård- och omsorgsboende. Enhet 1 inkluderar fyra grupper och enhet 2
inkluderar åtta grupper.
Den utökade personalresursen ska användas till att avlasta befintlig vårdpersonal
och därmed skapa utrymme för att utöka samt utveckla de sociala aktiviteterna
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inklusive utevistelse för de boende. Genom denna resurs avser förvaltningen att
utveckla arbetssätt och höja kvaliteten i verksamheten även på längre sikt.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta. Ärendet
har behandlats av pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor den
31 januari 2013 och samverkan har skett i förvaltningsgruppen samma dag.
Ärendet
För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige i budget
år 2011 beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011-2013.
Äldrenämnden har i uppdrag att fördela 50 mnkr år 2013.
Fördelningen görs enligt den fördelningsmodell som beslutats av Äldrenämnden i
april 2011.
Stadens demensboenden ska ha en bemanning som kan tillgodose en god säkerhet
för de äldre, en god vård och omsorg samt tillgodose behovet av social stimulans
och aktiviteter. Det åligger vårdgivaren att säkerställa att de har det antal personal
som krävs dygnet runt för att de ska kunna utföra sina åtaganden.
Äldreförvaltningen anser att de medel som kommunfullmäktige avsatt för
demensboenden ska bidra till att ytterligare förstärka den personcentrerade
omvårdnaden och det sociala innehållet i vardagen för den enskilde.
Äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till fördelningsmodell som innebär att
stadens alla demensboenden, oavsett regiform, ska ges möjlighet att få ta del av
medel som avsatts för att höja kvaliteten inom demensboenden i Stockholms stad.
Ansökan och fördelning av medel
Förutsättningarna för att söka medel är följande: enheten/avdelningen är avsedd
för personer som är 65 år och äldre med demenssjukdomar, enheten/avdelningen
ingår i stadens valfrihetssystem och är inget profilboende samt slutligen, att minst
80 % av de boende på enheten/avdelningen kommer från Stockholms stad vid
ansökningstillfället.
Äldreförvaltningen föreslår att ansökan och fördelning av medel görs per
enhet/avdelning. Ett boende kan beviljas 157,5 tkr per avdelning. Mindre boenden
samt boenden med enbart en enhet/avdelning kan beviljas ett högre belopp då
deras samordningsmöjligheter är begränsade.
För ansökan år 2013 kommer samma förutsättningar att gälla som vid ansökan år
2011. Vissa justeringar av beloppen kan komma att göras beroende på hur många
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avdelningar som beviljas medel. Utbetalning av beviljade medel kommer att göras
under mars 2013.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Solberga vård- och omsorgsboende ligger centralt beläget i Älvsjö och är ett
kommunalt drivet boende för äldre demenssjuka. Boendet har totalt 107 platser
inklusive korttidsvård och är uppdelat på två enheter med en ansvarig chef för
respektive enhet.
Enhet 1 består av 2 avdelningar; korttidsvård med totalt 8 platser och plan 2 med
33 platser för permanentboende indelade i mindre grupper om 8-9 boende per
grupp. Enhet två består av två avdelningar, plan 3 och 4, med 33 platser för
permanentboende på respektive avdelning. De boende är indelade i grupper om 89 boende per grupp.
Vården och omsorgen inom Solberga vård- och omsorgsboende utgår från den
boendes hela situation, såväl den psykiska som den fysiska, för att kunna
tillgodose och ge en så bra vård- och omvårdnad som möjligt. I centrum för
medarbetarnas arbete står att stödja det friska hos den äldre samt bidra till att de
boende uppnår en god livskvalitet. De boendes personliga integritet och rätt till
självbestämmande ska alltid respekteras. I dialog med boende/anhöriga ska de
äldre ges stöd att leva så normalt som möjligt
Förvaltningen ansöker om medel för två enheter som sammanlagt inkluderar tolv
grupper på Solberga vård- och omsorgsboende. Ansökan görs utifrån syftet med
att utöka resurserna samt vård- och omsorgsboendets storlek och antalet
avdelningar. Ingen summa anges i ansökan, beslut om medeltilldelning och
summa fattas av Äldrenämnden utifrån fastställda kriterier och efterfrågan på
medelstilldelning.
Den utökade personalresursen ska användas till att avlasta befintlig vårdpersonal
och därmed skapa utrymme för att utöka samt utveckla de sociala aktiviteterna
inklusive utevistelse för de boende. Genom denna resurs avser förvaltningen att
utveckla arbetssätt och höja kvaliteten i verksamheten även på längre sikt.
___________________________________
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