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Ansökan om medel för ökad bemanning på
boenden för äldre med demenssjukdomar

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ansökan om medel för ökad bemanning inom Fristad vård- och omsorgsboende i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
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Tf Stadsdelsdirektör
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Bilaga
1. Fördelning av medel för ökad bemanning inom demensvården - tjänsteutlåtande från äldreförvaltningen.
2. Ansökan från Fristad vård- och omsorgsboende om medel för ökad bemanning.
Sammanfattning
För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige i budget
2011 beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011-2013. Under 2011 ska 47,3 mnkr fördelas för ökad bemanning på demensboenden.
Förvaltningen ansöker om medel för demensenheterna på Fristad vård- och omsorgsboende, Takåsen och Vindskupan, totalt 240 tkr. Verksamheten drivs f n i
kommunal regi.
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Utföraren för den entreprenaddrivna verksamheten på Elinsborgs vård- och omsorgsboende har också möjlighet att ansöka om dessa medel direkt från äldreförvaltningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldre.
Ärendet
För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige i budget
2011 beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011-2013. Äldrenämnden har fått i uppdrag att fördela 47,3 mnkr under 2011 för ökad bemanning i demensboenden.
Äldrenämnden har beslutat om en fördelningsmodell som innebär att stadens alla
demensboenden i valfrihetssystemet ska ges möjlighet att få ta del av dessa medel.
Följande förutsättningar gäller för att demensboenden ska kunna ansöka om medlen:
● Enheten/avdelningen är avsedd för personer som är 65 år och äldre med
demenssjukdomar.
● Enheten/avdelningen ingår i stadens valfrihetssystem och är inget profilboende*
● Minst 80 procent av de boende på enheten/avdelningen kommer från
Stockholms stad vid ansökningstillfället.
*Profilboenden har en annan dygnsersättning än demensboenden i valfrihetssystemet, bl a för att de behöver ha en högre bemanning.
Av anvisningarna framgår att medlen fördelas per enhet/avdelning. Varje enhet
kan beviljas cirka 120 tkr. Boenden med endast en enhet/avdelning för äldre med
demenssjukdomar kan beviljas upp till 200 tkr. Mindre boenden (högst två enheter/avdelningar med mindre än 10 boende per enhet/avdelning) som lokalmässigt
ligger avskilt, och därmed inte har några samordningsmöjligheter, kan ansöka om
extra medel. Totalt är det högsta belopp en enhet/utförare kan beviljas 400 tkr,
inkl. extra medel.
Målsättningen är att alla boenden, oavsett storlek och lokalmässiga förutsättningar,
ska kunna göra faktiska utökningar av bemanningen. Samma fördelningsprincip
kommer även att gälla för 2012 och 2013. Justeringar av summorna kan dock behöva göras beroende på eventuella verksamhetsförändringar och kommande upphandlingar.
I tertialrapport 2 2012 och 2013 ska samtliga enheter/avdelningar som beviljats
medel redovisa vilka utökningar som gjorts av bemanningen samt vilka effekter
det haft för verksamheten.
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Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om att få ta del av medel för ökad
bemanning inom demensenheterna Takåsen och Vindskupan (Fristad vård- och
omsorgsboende), enligt bilaga 2. Den ökade bemanningen ska bland annat leda till
en tryggare, säkrare och mer stimulerande livsmiljö för de boende, lugnare måltidssituationer samt ökade möjlugheter till aktiviteter/utevistelse.
I tertialrapport 2 2012 och 2013 ska samtliga enheter/avdelningar som beviljats
medel redovisa vilka utökningar som gjorts av bemanningen samt vilka effekter
det haft för verksamheten.

