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§ 1
Prestationsersättning för sammanhållen vård och omsorg om de mest
sjuka äldre 2013.
Annicka Pantzar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar om att Ekerö
kommun beviljats prestationsersättning för arbete kring sammanhållen vård och omsorg
om de mest sjuka äldre.
Ersättningen utgår för arbetet kring:
 Preventivt arbetssätt
 God vård vid demenssjukdom
 God läkemedelsbehandling för äldre
 God vård vid livets slut
 Sammanhållen vård och omsorg – undvikbar slutenvård och återinskrivning inom
30 dagar
Ersättningen bygger på uppnådda resultat i arbetet kring de mest sjuka äldre. Ekerö
kommun har för 2013 erhållit närmare 1,9 miljoner kronor i statsbidrag för goda
prestationer. Beräkningar för utfallet bygger bland annat på data från följande
kvalitetsregister:





Svenska Palliativregistret
Senior alert
Svenska Demensregistret
BPSD registret

Prestationsmedlen kommer bl a att användas för utbildning inkl. vikariemedel till de
särskilda boendeenheterna.
Bilder från informationen biläggs till protokollet.
__________
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§ 2
Öppna jämförelser 2013
Daniel Liljekvist vik. utvecklingsledare informerar om undersökningen Öppna jämförelser
för år 2013.
Varje år presenterar Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) en övergripande rapport om vården och omsorgen om äldre personer. 2013 bestod
undersökningen av 37 fastställda indikatorer som hämtats från olika källor, bl a
Socialstyrelsens brukarundersökning bland äldre samt databaser och register, exempelvis
Senior Alert och Palliativa registret.
Öppna jämförelser är ett verktyg bland flera för att mäta kvalitet inom äldreomsorg.
Resultaten bör inte ses som en fullständig mätning av äldreomsorgen, utan som en del av
helheten när det kommer till kvalitetsarbete. Öppna jämförelser blir på så sätt ett
komplement till andra former av uppföljning.
Resultaten för äldreomsorgen i Ekerö kommun samt hur resultatet för respektive indikator
förhåller sig till resultatet i länets övriga kommuner och riket redovisas. Överlag visar öppna
jämförelser på att kvaliteten inom hemtjänsten i sin helhet upplevs som god av de äldre och
Ekerö kommun fortsätter att hålla en hög placering bland länets kommuner. För 2013 ligger
Ekerö på topp 5 i Stockholms län för alla indikatorer. Kommunen hade en högre
svarsfrekvens jämfört med landet i övrigt. Detta är viktigt då det innebär att indikatorerna
kan i högre grad anses ge en god representation av hemtjänsten på Ekerö.
Avseende särskilt boende visar den sammanlagda nöjdheten att 83 % är nöjda med sin
äldreomsorg. Indikatorerna gällande äldres uppfattning för särskilt boende har försämrats
jämfört med 2012, men i alla indikatorer utom en har kommunen ett övervägande positivt
resultat. De faktiska minskningarna i positiva uppfattningar bland äldre i särskilt boende
föranledar dock att ytterligare undersökningar bör göras kring äldres upplevelser, hur väl
det stämmer med öppna jämförelser och om förbättringsåtgärder behöver övervägas.
Identifierade förbättringsområden finns kring trygghet, trivsamma utrymmen och
måltiderna. Nämndkontoret tillsammans med samtliga boendeenheter har påbörjat arbete
med åtgärder kring dessa områden.
Gällande databasbaserade indikatorer uppvisar Ekerö blandade resultat, men med främst
positiv utveckling i det material som kan jämföras med 2012. Detta tyder på att det arbete
som pågår för att samordna den palliativa vården har gett positiva resultat.
Bilder från informationen biläggs till protokollet.
________
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§ 3
Kultur och fritidsnämnden informerar om uppdrag, verksamhet och
planering utifrån ett äldreperspektiv
Elisabet Lunde nämndansvarig kultur- och fritid och Gunilla Lindberg ordförande Kulturoch fritidsnämnden informerar om nämndens verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet samt har ansvar för
samordning av ungdomsfrågor i kommunen. Det innebär att nämnden är ansvarig för
kulturskola, bibliotek, fritidsgårdar, samt stöder det arbete som föreningslivet bedriver
inom kultur och fritid.
Nämnden har också ett uppdrag att bevaka tillgången till lokaler och anläggningar för
kultur- och fritidsändamål, ansvara för kommunens konstsamling och offentlig
utsmyckning samt Ekebyhovs slott och kommunens kulturmiljöarbete.
Kultur- och fritidsnämnden är en beställarnämnd som sluter överenskommelser med den
kommunala utföraren Ekerö kultur som på nämndens uppdrag, bedriver kulturskola,
bibliotek, utställnings- och programverksamhet, fritidsgård samt Ekebyhovs slott.
Nämnden har också avtal med enskilda utförare för närvarande med Studiefrämjandet om
ungdomslokalen Fabriken.
Kulturnämndens verksamhet styrs i tillämpliga delar av kommunfullmäktiges övergripande
mål. En väsentlig del i inriktningen för arbetet med kultur och fritid utgår från
kulturstrategin som är tagen av Kommunfullmäktige.
Nämnden arbetar just nu för att bygga om foajén i kulturhuset, man vill försöka få till
studierum/grupprum där personer i olika åldrar kan mötas. Man vill utnyttja de ytor som
finns i kulturhuset på bästa sätt, arbetet med ombyggnationen kommer eventuellt att
påbörjas under våren 2014.
År 2011 skapade nämnden Galan, ett evenemang som ersatte utdelningen av stipendier och
priser på Kommunfullmäktiges sista möte. Det är Kultur- och fritidsnämnden som beslutar
om vilka som erhåller priser och stipendier förutom Eldsjälspriset. Årets eldsjäl utses av en
jury med Ekeröbor och med nämndens ordförande som sammankallande.
Nämnden bedriver ingen specifik verksamhet gentemot äldre utan istället är inriktningen
vuxna i kommunen. Den största inriktningen är gentemot barn och ungdomar. Visst
samarbete sker i samarbete med de särskilda boendeenheterna bl a genom
biblioteksverksamhet/boken kommer och konst/utsmyckning av gemensamma utrymmen.
__________
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§ 4
Särskilda boendet i Stenhamra
Lena Burman Johansson nämndansvarig social ger en lägesrapport angående planeringen
av det särskilda boendet i Stenhamra.
Detaljplanen för det särskilda boendet i Stenhamra antogs i Kommunfullmäktige 2013-1024 § 72. Kommunfullmäktiges beslut överklagades till Länsstyrelsen, som avslog
överklagandena i ett beslut 2014-01-10. Nu är Länsstyrelsens beslut överklagad till Markoch miljödomstolen.
Förfrågningsunderlag avseende hyresavtal är framtaget och klart. När detaljplanen vunnit
laga kraft kan förfrågningsunderlaget tas upp för beslut inför upphandlingen.
På sitt sammanträde 2014-02-26 beslutade Socialnämnden att i avvaktan på det särskilda
boendet i Stenhamra uppföra tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet. Paviljongerna kan
vara uppförda om cirka ett år.
Den demografiska utvecklingen styr att planeringen av den fjärde anläggningen d v s
ytterligare en boendeenhet efter det särskilda boendet i Stenhamra kommer att behöva
påbörjas inom kort. Inför detta behöver detaljplan redan finnas.
Bilder från informationen biläggs till protokollet.
__________
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§ 5
Platser i särskilt boende
I kommunen finns 174 platser varav:
82 st på Kullen
60 st på Ekgården
32 st på Färingsöhemmet
Beläggning:
174 belagda platser
0 lediga platser
Antal med beslut som väntar på plats:
8 personer (7 demens, 1 soma)
Externa platser:
10 platser
___________
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§ 6
Verksamhetsberättelse 2013
Socialnämnden redovisar för 2013 ett negativt resultat om ca 12,1 mkr (motsvarande 2,9 %
av nettobudget). Det negativa resultatet beror till största del på högre volymer än förväntat
inom äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.
Verksamhetsutveckling har under året skett inom ett stort antal områden i mot fastställda
mål. Måluppfyllelsen bedöms för samtliga sex mål för Socialtjänsten i nivå 2 i en
fyra-gradig skala (”inte helt uppfyllt/är på väg”).
Ett urval av de aktiviteter nämnden arbetat med under året inom äldreomsorgen har varit:
 Platser i särskilt boende – särskilda boendet i Stenhamra, upphandling av ramavtal.
 Införande av värdighetsgarantier.
 Riktlinjer för parboende.
 Systematiskt kvalitetsarbete på enheterna bl a utifrån kvalitetsregister.
 Uppföljning av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemtjänst.
 ”Samordnad vård och omsorg vid demenssjukdom” – lokal modell för sammanhållen
vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
 Omvårdnadslyftet – kompetenssatsning.
Verksamhetsberättelsen delges i ett exemplar till respektive förening.
Bilder från informationen biläggs till protokollet.
__________
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§ 7
Övriga frågor
Följande frågor lyftes på sammanträdet:
1. När kommer de tillfälliga paviljongerna att sättas upp?
Svar: Nämndansvarig Lena Burman Johansson informerar att man bedömer att ett
år från och med nu bör paviljongerna vara på plats.
2. När kommer den fjärde äldreboende anläggningen fastställas och vara klar?
Svar: Nämndansvarig Lena Burman Johansson informerar att beslutad utbyggnad
bör säkerställa platsbehovet fram till 2017-18. Beslut om när den fjärde anläggningen
ska uppföras därefter är ännu inte fattat.
3. Finns det några planer för hyreslägenheter för de äldre som vill flytta från sina
lägenheter till något annat?
Svar: Ledamot Inger Andersen informerar att frågan kommer att tas upp på
Kommunfullmäktige under våren och att information om detta delges efter
sommaren.
__________

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

