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§ 30

Information
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut
Finansieringsnämnden för äldreomsorg är informerad
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Ärendebeskrivning
Carina Widmark, expert äldrefrågor och Inger Ekroth, demenssjuksköterska
informerade om kundvals- och finansieringsavdelningens äldreomsorgs
hemsida samt om om de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid
demenssjukdom och om vad en demenssjuksköterska kan göra.
Det finns mycket att läsa om äldrevård på kommunens hemsida:
https ://www2.varmdo .se/Resource.phx/plazalpublicalinvanare/social/ao/ind
ex.htx?aps=invanare
En ny sida “Minnessvårigheter och demenssjukclom” finns att läsa på:
https ://www2 .varmdo.se/Resource.phx/plazalpublicalinvanare/social/ao/alI
rnldemens.htx
Sändlista
Akten

juStering
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§ 31

Avtalsuppföljning Djuröhemmet
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut
1. Avtalsuppföljning 2011 Djuröhemmet godkännes
2. Handlingspianen från Djuröhemmet godkännes
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Ärendebeskrivning
Utsänd och redovisad rapport är en kvalitetsuppföljning av avtalet mellan
Finansieringsnämnd för äldreomsorg (tidigare Nämnd för äldre och
funktionshindrade) och Produktionsstyrelsen, sedan årsskiftet Vård och
omsorgsstyrelsen, gällande drift av Djuröhemmet. Under mars 2011
har kontoret genomfört en avtalsuppföljning på Djuröhemmet. Syftet är att
se om verksamheten uppfyller avtalet och om inte, bidra till
kvalitetsutveckling.
Uppföljningen har gjorts av utvalda delar av avtalet och metoderna har varit
observation, intervju samt granskning av akter/journaler och andra
dokument. Dessutom har den medicinskt ansvarige sjuksköterskans
kartläggningen av hälso- och sjukvårdsinsatser under vecka 49 år 2010
använts som underlag. Djuröhemmet har fått en sammanfattande bedömning
av valje utvalt avtalsområde utifrån om området är en styrka, har en god
nivå eller är ett utvecklingsområde. Redovisningen fokuserar på
styrkor och utvecklingsområden. Ovriga avtalsområden som ingått i
avtalsuppföljningen har inte beskrivits i text, men de finns med i
bedömningsbilagan.
Sammanfattningsvis har Djuröhemmet fått bedömningen “god nivå” i 18 av
de 28 granskade avtalsområdena. Antalet utvecklingsområden är 7 och
antalet styrkor är 3.
Handlingar i ärendet
Tj änsteskrivelse; Avtalsuppföljning 2011 Dj uröhemmet, 2011-04-20.
Avtalsuppfölj ning Dj uröhemmet 2011.
Handlingspian utifrån Avtalsuppföljning 2011, utdelad på nämnd.
Sändlista
Akten
proV
Vård- och omsorgsstyrelsen
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32

Uppdrag att ta fram en handlingspian för anhörigstöd
Finansieringsriämnden för äldreomsorgens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
anhörigstöd i kommunen.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för äldreomsorg och socialnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunerna har under det senaste decenniet kunnat söka stimulansbidrag
för att utveckla stödet till anhöriga inom äldreomsorgens område, vilket
Värmdö kommun har gjort. 1 Varmdö kommun finns det idag bland annat
ett familjecenter för äldre som har finansierats med de medlen.
Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagens 5 kap. 10 §
som är ett förtydligande från att kommunen bör ge stöd till anhöriga till att
kommunen ska ge stöd till anhöriga. Bestämmelsen innebär också en
utvidgning till att omfatta hela socialtjänstens område dvs anhöriga inom
äldreomsorgen, inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och
inom individ- och familjeomsorg.
Regeringen har via socialstyrelsen delat ut medel till kommunerna för att
implementera de nya bestämmelserna i kommunens verksamheter. Utifrån
detta har en arbetsgrupp med representanter från kundvals- och
finansieringsavdelningen, socialkontoret och kansli- och
utvecklingsavdelningen bildats med syftet att utveckla och förbättra
anhörigstödet i kommunen med fokus på det direkta stödet till anhöriga.
Arbetsgruppen har inlett sitt arbete med att, genom fokusgrupper, kartlägga
hur anho igstödet fungerar idag för de olika anhöriggrupperna och hur de
olika grupperna ser på behovet av framtida utveckling.
Från och med 2011 kommer de tidigare stimulansbidragen istället att läggas
in i det generella statsbidraget. Det innebär en ökning med 32 kronor per
invånare, vilket för Värmdös del skulle innebära 1,2 mnkr för 2011.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskivelse; Uppdrag att ta fram en handlingsplan för anhörigstöd,
2011-04-11.
Mecldelandeblad från Socialstyrelsen “ytterligare medel för impelmentering
av bestämmelsen i 5 kap. l0 socialtjänstlagen (SoL).
Cirkulär 10:63 från Sveriges Kommuner och Landsting;
“budgetpropositionen för år 2011, sid 14”.
Sändhsta
Akten
Socialnämnden
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Sammanställning av synpunkter och klagomål, ris och ros,
redovisning kvartal 1, år 2011
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut
Finansieringsnämnden för äldreomsorg godkänner kundvals- och
finansieringsavdelningens sammanställning av synpunkter och klagomål
från januari till och med sista mars 2011.
Beslutsnivå
Finasieringsnämnden för äldreomsorg
Ärendebeskrivning
Sedan 2004 har socialkontoret och äldreomsorgen en synpunkts- och
klagomålshantering inom sina verksamheter (Ris och ros). Rutiner för
synpunktshanteringen finns (se bilaga). Synpunkter och klagomål skickas till
kundvals- och finansieringsavdelningens stab för sammanställning. Från och med
2011 skickas de till nämndsekreteraren för Finansieringsnämnden för
äldreomsorg.
Synpunkterna kan gälla frågor om tillgänglighet, service, bemötande mm.
Synpunkts- och klagomålssystemet ersätter inte överklagande av
myndighetsbeslut till länsrätten. En synpunkt kan alltid framföras anonymt.
En synpunkt kan lämnas både skriftligt och muntligt i form av:
•
•
•
•
•

Ris & Ros-blanketten
Kommunens hemsida
Brev
Vid samtal, direkt eller via telefon.
E-post

Alla synpunkter och klagomål som kommer tas på allvar och hanteras utan
dröjsmål av den personal som tar emot synpunkten. Samma rutiner för
synpunkts- och klagomålshantering gäller för alla äldreomsorgens
verksamheter. All berörd personal ska ha kunskap om vilka ruti ner som
gäller.
Ris- och Rosblanketter finns vid kommuntorget och vid äldreomsorgens
olika enheter. Handläggare tar med sig blanketter vid hembesök och
erbjuder personer på besök på kontoret att fylla i en blankett.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse; Sammanställning av synpunkter och klagomål, ris och ros
från jan-31 mars 2011, 2011-04-26.
Rutiner för synpunktshantering inom äldreomsorgens verksamheter.
Ris- och rosblankett.
justering
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§

Föreningsbidrag till pensionärstöreningar i Värmdö komm
un
år 2011
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut
1)Finansieringsnämnden för äldreomsorg beviljar bidrag till de
pensionärsorganisationer som inkommit med ansökan om
verksarnhetsbidrag för år 2011 enligt nedanstående förslag:
2) SPF Värmdöringen beviljas 13 760 kionor
PRO Gustavsberg-Ingarö beviljas 12 460 kronor
Djurö Pensionärsförening beviljas 3 200 kronor
PRO Värmdö beviljas 8 200 kronor
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Ärendebeskrivning
Pensionärsorganisationer som bedriver verksamhet i Värmdö kommun
kan
söka ett årligt grundbidrag för sin verksamhet för medlemmar bosatta
i
Värmdö.
Bestämmelser för detta regleras i kommunens riktlinjer för förenin
gsstöd.
Ansökan om bidrag ska vara kundvals- och finansieringsavdelningen
tillhanda senast den 31 mars. Enligt beslut i socialnämnden 2006-02-09
§ 12
är bidraget 20 kr per medlem bosatt i Varmdö kommun.
Följande föreningar har inkommit med ansökningar om bidrag för
2011:
Förening
SPF Värmdöringen
PRO Gustavsberg-Ingarö
Djurö Pensionärsförening
PRO Värmdö
Summa

Antal medlemmar
688
623
160
410

Bidrag
13 760 kr
12 460 kr
3 200 kr
8200 kr
37 620 kr

Handlingar i ärendet
Tj änsteskrivelse; Föreningsbidrag till pensionärsorganisationer i Värmd
ö
kommun, år 2011, 2011-04-14.
Sändli sta
Akten
SPF Värrndöringen
PRO Gustavsberg-Ingarö
Djurö Pensionärsfo ening
PRO Värmdö
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Finansieringsnämnden för äldreomsorgs BUP1, per 31 mars
2011
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppfölj ningsprognos
per 31 mars 2011 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för älclreomsorg
Ärendebeskrivning
Utfallet för finansieringsnämnden för äldreomsorgs totala budget per mars
visar ett överskott på 3,2 mnkr. Prognosen för helåret 2011 för nämnden
totalt visar ett nollresultat jämfört med nettobudget. Hemtjänsten bedöms
resultera i ett överskridande, medan kostnaderna för sa••rskilt boende bedöms
bli lägre än budgeterat.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse; Finansieringsnämnden för äldreomsorgs BUP 1 per mars
2011, 201 1-04-21.
Budgetuppföljningsprognos 1, 201 1-03-31, Finansieringsnämnden för
äldreomsorg.

Sändlista
Akten
Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kommunstyrelsen
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§ 36

Information
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut
Finansieringsnämnden för äldreomsorg hänvisar till avdelningen inform
erar.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Sändlista
Akten

justenhig
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§ 37

Avdelningen informerar
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut
Finansieringsnämnden för äldreomsorg är informerad
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Ärendebeskrivni ng
Information gavs om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Värmdö kommun.
Socialstyrelsen följer upp hur den slår mot kommunerna och ett första utfall
redovisas i november .Information kommer att redovisas kontinuerligt till
nämnden.
Akutplatser i Ljung redovisades. Susanne Eriksson, chef bistånd äldre
återkommer med information om korttidsplatser.
Sändi ista
Akten
Kundvals- och fin ansieringsavdelningen
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§ 38

Delgivningar och delegationsbeslut
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut
Finansieringsnämnden för äldreomsorg är degiven
Besi utsnivå
Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Del givn in gsli sta:
1) Nestor; “Det är en trygghet att veta att möjligheten finns”, En studie
om anhörigvårdares nyttj ande av stödformen avlösning i hemmet,
Eva M. Karlsson.
2) Nestor; “Projekt som kommer att genomfo•ras i samarbete mellan
Nestor FoU-center och Värmdö kommun år 2011”.
3) Sertessärenden: 1 1FNÄ/52, 1 1FNÄ/76.
Delegationslista:
Delegationslista; sekretessärenden fattade beslut av biståndshandläggare
under perioden 2011-01-01 2011-05-02.
—
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Akten
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§ 39

Övriga ärenden
Finansieringsnämnden för äldreomsorgeris bes’u
t
Finansieringsnämnden för äldreomsorg har inga övrig
a ärenden anmälda
Beslutsnivå
Finansieringsnämriden för äldreomsorg
Ärendebeskrivni ng
Till finansieringsnämnden för äldreomsorg har två extra
ärenden inkommit
som tas upp efter denna paragraf.
Sändi ista
Akten

justering
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§ 40

Val av grupp för översyn av riktUrijer för biståndsb
esömning

inom äldreomsorgen

Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslu
t
Följande ledamöter utses som representanter för över
syn av riktlinjer för
biståndsbedömning inom äldreomsorgen:
Claes F Jonsson (M), Barbro Modin Svensson (KD
) samt Allan Sooman
(FP) från koalitionen. Joachim Vogel (S), Käte Fran
sson (S) och Ingalill
Westh (S) från oppositionen. Till sammankallande tj
änstemannasidan utses
Monica Fransson.
Besi utsnivå
Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Ärendebeskrivning
Nämnden för äldre- och funktionsbindrade beslutade,
1ONAF/0089, om
tillsattände av grupp för översyn av riktlinjer för bistå
ndsbedömning inom
äldreomsorgen. Nämnden tillsätter en grupp med tre
politiker från alliansen
och tre politiker från oppositionen samt en tjänstema
n.
Med hänsyn till att det är en ny mandatperiod med
en ny nämnd,
finansieringsnämnden för äldreomsorg, behöver grup
pen väljas på nytt.
Finansieringsnänmden för äldreomsorg föreslås välja
tre politiker från
majoriteten respektive oppositionen.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse; Val av grupp för översyn av riktlinjer
för
biståndsbedömning inom äldreomsorgen, 2011-05-0
2.
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Akten
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§ 41

Uppdrag att ansöka om statliga stimulansmedel för framtagande
av lokala värdighetsgarantier
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut
Finansieringsnämnden för äldreornsorg ger förvaltningen i uppdrag att
ansöka om stimulansbidrag för förberedande av lokala va••rdighetsgai•antier.
Beslutsnivå
Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att stödja framtagandet av lokala
vardighetsgarantier.
En lokal värdighetsgaranti är en detaljerad beskrivning av hur man lokalt i
en kommun arbetar inom äldreomsorgen. Det kan t.ex. gälla specifika
insatser, vilken kompetens personalen har eller hur man arbetar för att
enskilda äldre personer med insatser ska få inflytande över hur och när
insatserna utförs. Genom lokala värdighetsgarantier får den äldre, anhöriga
och medborgare en bättre bild av vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen.
Genom en ny bestämmelse i lagen (2001:453) om vissa kommunala
befogenheter blir det också möjligt att kompensera den äldre personen i de
fall kommunen inte kan leva upp till garantin.
Införandet av lokala värdighetsgarantier är ett frivilligt åtagande som görs
av den beslutande nämnden. Garantierna ska vara möjliga att tillämpa i
såväl kommunala som enskilda verksamheter.
För att stimulera kommunerna har regeringen beslutat om möjlighet att
ansöka om statsbidrag. Vid det första ansökningstillfället handlar det om ett
fast bidrag om 100 000 kronor. Stimulansbidraget ska användas till att
förbereda lokala va•rdighetsgarantier.
Ansökan ska ha inkommit till socialstyrelsen senast den 7juni 2011.
Finansieringsnämnden för äldreomsorg föreslås ge förvaltningen i uppdrag
att ansöka om stimulansbidrag för förberedande av lokala
värdighetsgarantier.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse; Uppdrag att ansöka om statliga stimulansmeciel för
framtagande av lokala värdighets garantier, 2011-05-03.
Socialstyrelsens meddelandeblad 1, 2011.
Socialstyrelsens inforrnationsbrev.
Sändlista
Akten
Kundvals- och finansieringsavdelningen
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