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Vård- och omsorgsnämnden

Svar på motion (S) fler som jobbar och trygga äldre
Förslag till beslut
1. Motionens förslag om förbättrad matupplevelse avslås
2. Motionens förslag om slopad avgift för trygghetslarm avslås
3. Motionens förslag om stöd för demensutbildning anses besvarad

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Annika Andersson Ribbing (S) m.fl. har i en tilläggsbudgetmotion lagt fram sju förslag
till ändring av budget varav tre rör vård- och omsorgsnämndens område. Förslagen rör
förbättrad matupplevelse, slopad brukaravgift för trygghetslarm samt demensutbildning.
Sammanfattningsvis föreslås att förslaget om demensutbildning anses vara besvarade
och övriga två förslag föreslås avslås.

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen har i en motion vid kommunfullmäktige den 26 mars
2014 lagt fram sju förslag till ändring av budget. Tre av förslagen, förbättrad
matupplevelse, slopad brukaravgift för trygghetslarm samt demensutbildning, rör vårdoch omsorgsnämndens område. De övriga fyra, sommarjobb, införande av den s.k.
Sigtunamodellen, fibersatsning samt införande av en mark- och fastighetsfond hamnar
inte under vård- och omsorgsnämndens område och kommer att behandlas enbart av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Av den anledningen redovisas de endast
kortfattat nedan.
Sommarjobb
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska anslå 1,4 mnkr för att dubblera antalet
sommarjobb för att kunna erbjuda 300 ungdomar sommarjobb. Värmdö kommun har
erbjudit ungdomar feriepraktik sedan 2006 och har sedan 2014 en ny modell för
sommarjobb.1 Modellen innebär att ungdomen själv ordnar sommarjobb där kommunen
finansierar halva lönekostnaden och arbetsplatsen står för resterande lönekostnad. Fär
ungdomar långt ifrån arbetsmarknaden finansierar kommunen hela lönekostnaden.
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2014 arbetade 154 ungdomar, varav 112 ungdomar fick halva och 42 ungdomar fick
hela lönekostnaden finansierad. Budget för 2014 var 1,4 mnkr. För kommunen uppgick
den totala kostnaden till 823 000 kronor inklusive en administrativ
samordningskostnad.2 Med liknande förutsättningar 2015 kan 1,4 mnkr bekosta cirka
330 sommarjobb för ungdomar med halv lönesubvention eller cirka 170 sommarjobb för
ungdomar med hel lönesubvention.
Sigtunamodellen 2.0
Annika Andersson Ribbing (S) m.fl. föreslår att medel anslås för införande av den så
kallade Sigtunamodellen 2., även kallad jobblyftet. Modellen är ett samarbete med
Arbetsförmedlingen och innebär att personer med försörjningsstöd ska erbjudas arbete
inom kommunen eller det privata näringslivet.
Värmdö kommun genomför idag satsningar inom arbetsmarknadsområdet genom
Värmdö matchning. Värmdö matchning har två syften, dels att hjälpa företag med
rekrytering och dels att matcha arbetslösa med dessa jobb. Inom Värmdö matchning
samarbetar olika avdelningar inom kommunen med Värmdö kommuns företagare och
Arbetsförmedlingen. Modellen har varit framgångsrik och matchar 50-60 personer med
jobb varje år.
Fibersatsning
Motionärerna föreslår att medel avsätts för att inleda en fibersatsning i kommunen med
en så kallad fiberombudsman och genomförande av en utredning för så kallat stadsnät.
Kommunen har en beslutad strategi för utbyggnad av bredband som innebär att
90 procent av Värmdö kommuns hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med
minst 100 megabit/sekund senast år 2020.3 Kommunen genomför en förstudie för att
kartlägga hur samverkan kan ske mellan byalag eller fiberföreningar med stöd av medel
från länsstyrelsen (Landsbygdsprogrammet) för utbyggnad av fiber inom
glesbygdsområden.
Mark- och fastighetsfond
Annika Anderson Ribbing (S) m.fl. föreslår att en mark- och fastighetsfond om
10 miljoner inrättas inom ramen för kommunstyrelsens budget för att förvärva
fastigheter och utveckla det lokala näringslivet. I kommunfullmäktige beslutades den 26
november 2014 § 157 att kommunstyrelsen får rätt att förvärva fastigheter inom en ram
om 40 mnkr för att till exempel utveckla det lokala näringslivet.
Förbättrad matupplevelse inom hemtjänsten
S-gruppen föreslår att 5,25 mnkr anslås årligen för att ge hemtjänstutövare möjlighet att
erbjuda hjälp med hemlagad mat för en bättre måltidsupplevelse och matsällskap och ge
hemtjänstutövare möjlighet att följa med brukare att handla mat. Vidare föreslås
utbildning om mat och ämnesomsättning för äldreomsorgspersonal samt start av
projektet ”Matlust” för att lyfta fram måltidernas betydelse inom äldreomsorgen.
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Värmdö kommun har ett pågående arbete gällande kost, måltider och nutrition inom
äldreomsorgen. Tävlingen ”Matglädje” genomfördes 2014 för att öka matglädjen för de
boende i särskilt boende samt stimulera nytänkande inom området mat och måltider.4
Förstapris gick till Gustavsgården för utveckling av hela måltidssituationen med hänsyn
till alla sinnen.5
I Värmdö kommun kan äldre med behov få beviljat följe till närmaste affär för att köpa
matvaror.6 De senaste årens ökade möjligheter för den enskilde att handla matvaror via
internet kan komma att påverka matvaruinköpen och upplevelsen även för äldre med
hemtjänst inom en snar framtid.
Slopad avgift för trygghetslarm
I motionen föreslås ett anslag om 1,27 mnkr årligen för att slopa brukaravgiften för
kommunens trygghetslarm.
Trygghetslarm är redan idag subventionerat av kommunen som betalar en årsavgift för
varje larm och dessutom en kostnad för eventuell utryckning. Idag kostar trygghetslarm
10 600 kr/larm där den enskilde maximalt betalar 4152 kr/år.
Landskronas stad slopade brukaravgiften för trygghetslarm 2010, men återinförde den
2012 med hänvisning till stora kostnader. Det finns idag andra fullgoda möjligheter för
den enskilde istället för trygghetslarm. Vård- och omsorgssektorn har två pågående
uppdrag som berör området, ett ärende om informations- och
kommunikationstekniksområdet (IKT) och ett om trygghetslarm som både kommer att
återredovisas till vård- och omsorgsnämnden under 2015.
Utbildning Demens ABC
Motionärerna föreslår ett anslag om 750 tkr för att undersköterskor i den kommunala
äldreomsorgen ska genomgå en webbaserad utbildning, Demens-ABC genom
Nestornätverket.
Den 5 december 2013 § 59 gav vård- och omsorgsstyrelsen de kommunala
verksamheterna inom äldreomsorg uppdraget att senast i maj 2014 genomföra kursen
demens ABC för samtliga medarbetare. Även anställda hos privata utförare inom
äldreomsorgen har genomgått utbildningen. Demens ABC erbjuds gratis av Svenskt
Demenscentrum och bygger på Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer. Samtliga
tillsvidareanställda inom den kommunala hemtjänsten har genomgått utbildningen samt
merparten av de tillsvidareanställda på Gustavsgården och Djurhemmet. Även
visstidsanställdpersonal med längre anställningar och/eller återkommande uppdrag inom
verksamheterna har genomfört utbildningen. För de som ännu inte gått utbildningen,
främst anställda som inte är i tjänst, finns en plan framtagen. Efter utförd Demens ABCutbildning genomgår personalen inom de kommunala verksamheterna en
vidareutbildning som är särskilt riktad till verksamheter inom hemtjänst och särskilt
boende. Utbildningen Demens ABC finns numera med i checklistor vid introduktion av
Matglädje tävling för särskilt boende 2014, finansieringsnämnden för äldre 2014-05-14 § 17
Matglädje 2014, pristagare och motiveringar, 2014-10-14
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Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen, s 9
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nyanställda för att säkerhetsställa att även dessa går utbildningen.7 I Stockholms län är
Värmdö den kommun med flest antal utbildade per mars 2015.8

Bedömning
Budget för 2014 är beslutad och reviderad av kommunfullmäktige9, där medlen har
fördelats. Motionärernas yrkande för förbättrad matupplevelse, slopad brukaravgift för
trygghetslarm samt demensutbildning bemöts nedan. Övriga förslag i motionen
behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Motionärerna föreslår medel för en förbättrad matupplevelse inom äldreområdet.
Värmdö kommun har ett pågående arbete för förbättrade matupplevelser och det pågår
ett projekt som syftar till att uppnå liknande effekter som motionärerna föreslår.
Förslaget föreslås därför avslås.
S-gruppen föreslår medel för slopad brukaravgift för trygghetslarm. Trygghetslarm är
redan idag subventionerat av kommunen. Förslaget föreslås därför avslås.
I motionen föreslås att kommunens undersköterskor i äldreomsorgen genomgår
utbildningen Demens-ABC. Tillsvidareanställda inom den kommunala äldreomsorgen –
hemtjänst och särskilt boende för äldre – har redan genomfört utbildningen. Förslaget
föreslås därför anses vara besvarat.
Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samråd med omsorgs- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Tilläggsbudgetmotion från S: Fler som jobbar och
trygga äldre

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Se 14VOS/0048
Demens ABC i siffror, Stockholms län, http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Fragor--svar-omDemens-ABC/Demenskarta/ [2015-03-23]
9
Se kommunfullmäktige 2013-10-02, 2013-11-27, 2014-02-21
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Sändlista för beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Maria Larsson Ajne
Sektorschef välfärds- och omsorgssektorn

Ylva Sjögren
T.f. Kvalitetschef
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