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Tilläggsanslag till äldreomsorgen 2010
Sammanfattning
Äldreomsorgen står inför en framtid med många utmaningar. Fler äldre personer och nya behovsgrupper kräver nya arbetsmodeller och stödformer
som är anpassade för att möta ökade krav. Två områden som social omsorg
bedömer behöver utvecklas är dels den enskildes möjligheter att påverka
hur insatserna utförs, dels stödet till personer som arbetar med eller på annat
sätt kommer i kontakt med demenssjuka. För att påbörja utvecklingen inom
dessa två områden föreslås att socialnämnden begär ett extra anslag hos
kommunfullmäktige för två projekt som kommer att pågå under perioden
2010-2012 motsvarande 2 600 tkr.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att för projekt inom
äldreomsorgen som kommer att pågå under perioden 2010 -2012 bevilja
socialnämnden ett extra anslag på 2 600 tkr varav 1 150 tkr för att utveckla
den enskildes möjligheter att påverka utförandet av insatser och 1 450 tkr
för att utveckla stödet kring demenssjuka.
Bakgrund
Äldreomsorgen står inför en framtid med många utmaningar. Fler äldre personer och nya behovsgrupper kräver nya arbetsmodeller och stödformer
som är anpassade för att möta ökade krav. Två områden som social omsorg
bedömer behöver utvecklas är biståndshandläggningens utformning samt
stöd till personer som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med
demenssjuka. För att utveckla dessa två områden föreslås att socialnämnden
begär ett extra anslag för två projekt som kommer att pågå under perioden
2010-2012 på sammanlagt 2 600 tkr.
Utökad valfrihet för den enskilde
I Täby har den enskilde sedan lång tid tillbaka kunnat välja vem som ska utföra hemtjänstinsatsen. I valmöjligheten ingår att kunna välja en annan leverantör om man inte är nöjd. Sedan lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes 2009 har den enskilde också möjlighet att välja att avstå från att göra
valet.
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När det gäller hur insatserna ska utformas är den enskildes möjligheter att
välja mer begränsade. För att utvidga den enskildes valfrihet föreslås därför
en övergång från detaljerade biståndsbeslut till rambeslut, d.v.s. beslutet talar om vilka insatser som ska ges och antalet timmar. Därefter är det upp till
den enskilde och leverantören att planera hur insatserna ska utformas. En
sådan modell ligger i linje med ett av de förslag som lyfts fram i den nu aktuella propositionen om nationell värdegrund för äldreomsorgen.
En övergång till en modell med rambeslut innebär ett nytt arbetssätt för biståndshandläggarna. Därför kommer såväl kompetens- som metodutveckling att vara en förutsättning för genomförandet. Då tillgängligheten är viktig inom Äldreenheten, finns behov av att utöver en projektledare ha resurser för att täcka upp handläggarnas frånvaro vid utbildning och kompetensutveckling. Projekttiden föreslås till ett år.
Demenssjuksköterska
Fler äldre innebär, statistiskt sett, fler demenssjuka. Många vårdas hemma
av anhöriga, allt fler utvecklar komplexa sjukdomstillstånd, t.ex. alkoholdemens eller demens med inslag av psykiatrisk sjukdom. För att kunna bemöta den demenssjuke på bästa sätt och erbjuda ett adekvat stöd, behöver
såväl personal, d.v.s. handläggare och leverantörer, som anhöriga ha rådgivning och stöd i olika situationer. Tillgång till en demenssjuksköterska
med specialistkompetens skulle tillföra kvalitet i alla led. Detta föreslås under en tvåårsperiod.
Ekonomi
För att kunna starta utvecklingsarbetet kring utökad valfrihet respektive
demenssjuksköterska föreslås att socialnämnden begär ett extra tillskott på
2 600 tkr för två projekt som kommer att pågå under perioden 2010-2012.
Fördelning enligt följande:
a) Utökad valfrihet för den enskilde
Kostnadspost

1,0 projektledare lönekostnad inkl. personalomkostnader (sociala avgifter m.m.)
0,75 resursförstärkning biståndshandläggare
Studiebesök, benchmarking, fortbildning m.m.
Summa

Belopp i tusentals kronor
(tkr)

600
350
200
1 150

TÄBY KOMMUN

3(3)
Dnr

2010-04-13

b) Demenssjuksköterska
Kostnadspost

Belopp i tusentals kronor
(tkr)

1,0 demenssjuksköterska
Studiebesök, fortbildning m.m.
Summa
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1 200
250
1 450
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