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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
sammanträde 08-05-22

Motion om stadens korttidsboenden av Eivor
Karlsson (mp)
Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
Avdelningschef

Sammanfattning
Motionären har, med utgångspunkt från Länsstyrelsens granskning av korttidsboenden för äldre i länet, hemställt om kontinuerlig uppföljning av stadens korttidsboenden. Uppföljningen ska fokusera på en rad punkter kring standard, dokumentation, beslut etc.
I tjänsteutlåtandet konstateras att förvaltningens uppföljning och stadsdelens korttidsboenden uppfyller kraven som motionären ställer.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde Äldre och funktionshindrade.
Bakgrund
Länsstyrelsen genomförde under 2006 och 2007 en granskning av 24 korttidsboenden för äldre i länet. Med utgångspunkt från den granskningen hemställer motionären om att stadens samtliga korttidsboenden kontinuerligt följs upp. Uppföljningen ska fokusera på en rad frågor som redovisas i följande stycke tillsammans
med stadsdelsförvaltningens förslag till svar.
Svaren avser de två korttidsboenden som stadsdelsnämnden ansvarar för. Dessa
finns på Serafens och Solbackens vård- och omsorgsboende och omfattar idag
sammanlagt 28 platser.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Alla verksamheter inom Kungsholmens äldreomsorg följs upp kontinuerligt. I
stadsdelsförvaltningens uppföljning beaktas alla frågor som motionären tar upp
antingen på en mer övergripande nivå eller i den individuella uppföljningen. Korttidsboende och övriga vård- och omsorgsboenden följs upp på samma sätt.
Kraven på social dokumentation enligt Länsstyrelsens intentioner ska uppfyllas
Både dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen
granskas i samband med uppföljning.
Biståndsbedömningen ska vara aktuell och med slutdatum.
Beslut om korttidsboende har alltid slutdatum. Boende i väntan på permanent plats
begränsas av när det beslutet verkställs.
Demensboendenas storlek begränsas och säkerheten för demenssjuka tillgodoses.
Stadsdelens korttidsboende för personer med demensdiagnos uppfyller dessa krav.
Integriteten och självbestämmandet i form av eget rum så långt som möjligt tillfredsställs.
Samtliga boenden inom stadsdelen uppfyller detta krav.
Dementa och personer med fysisk sjukdom bör inte dela rum.
Förekommer inte inom Kungsholmens korttidsboenden.
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Om vistelsen på korttidsboende sträcker sig över en längre tid, 1-3 år, bör det
finnas samma standard på korttidsboende som på ett särskilt boende.
Kungsholmens korttidsboenden har samma standard som övriga boenden.
Bristande bostadsstandard vid korttidsboende ska redovisas och planer på åtgärder anges.
Inga sådana brister finns inom Kungsholmens korttidsboenden.
Bilaga
1. Motion (2008:2) av Eivor Karlsson (mp) om stadens korttidsboenden.
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