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Motionssvar – Socialt hållbara äldreboenden (SN18/83)
Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen.
Avvaktar beslut
Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling
av ärendet.
Reservationer
Björn Osberg (MP) reserverar sig.
_____
Yrkanden
Björn Osberg (MP) yrkar att Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att bifalla
motionen.
Christina Blom Andersson (KD) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Socialnämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
Björn Osberg (MP) och Ulrika Sandin (MP) har inkommit med en motion till
Kommunfullmäktige där de yrkar att socialkontoret etablerar en utvecklingsfunktion
för äldreomsorgen som ska ta tillvara och integrera brukarnas synpunkter och förslag
när det gäller det egna boendet och planeringen för kommande boenden. Vidare
yrkar motionärerna att utvecklingsfunktionen på ett systematiskt sätt arbetar
evidensbaserat med utgångspunkt i forsknings- och innovationslägenheter. Slutligen
yrkar motionärerna att boende ska erbjudas möjlighet att delta i ”Cykling utan ålder”
eller liknande aktiviteter. Motionen har remitterats till Socialnämnden för
besvarande.
Beslutsunderlag
 Motion - Socialt hållbara äldreboenden
 Protokollsutdrag KSau 2018-05-15 § 92 - Motion - Socialt hållbara
äldreboenden
 Motionssvar - Socialt hållbara äldreboenden
 §50 SNau Motionssvar – Socialt hållbara äldreboenden
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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Socialnämnden

Motionssvar – Socialt hållbara äldreboenden
Dnr SN18/83
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Björn Osberg (MP) och Ulrika Sandin (MP) har inkommit med en motion till
Kommunfullmäktige där de yrkar att socialkontoret etablerar en utvecklingsfunktion
för äldreomsorgen som ska ta tillvara och integrera brukarnas synpunkter och förslag
när det gäller det egna boendet och planeringen för kommande boenden. Vidare
yrkar motionärerna att utvecklingsfunktionen på ett systematiskt sätt arbetar
evidensbaserat med utgångspunkt i forsknings- och innovationslägenheter. Slutligen
yrkar motionärerna att boende ska erbjudas möjlighet att delta i ”Cykling utan ålder”
eller liknande aktiviteter. Motionen har remitterats till Socialnämnden för
besvarande.
Beslutsunderlag
Motion – Socialt hållbara äldreboenden 2018-04-17
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15
Motionssvar från Socialnämnden 2018-06-12
Ärendet
Björn Osberg (MP) och Ulrika Sandin (MP) yrkar i sin motion att socialkontoret
etablerar en utvecklingsfunktion som, genom ett arbetssätt som inkluderar
samskapande, ska ta tillvara och integrera brukarnas synpunkter och förslag inom
ramen för en brukarstyrd tjänsteutveckling inom äldreomsorgen. Motionärerna yrkar
också att utvecklingsfunktionen systematiskt ska ta in impulser via forsknings- och
innovationslägenheter för att säkra evidens och kvalitet i åtgärder som införs inom
äldreomsorgen. Slutligen yrkar motionärerna att boende ska erbjudas möjlighet att
delta i ”Cykling utan ålder” – en ideell verksamhet som erbjuder cykelturer för äldre
och personer med funktionsnedsättning med hjälp av elassisterade lastcyklar.
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Brukarinflytande i Socialnämndens utvecklingsarbete
Ekerö är en växande kommun med allt fler äldre, vilket kommer att innebära ett ökat
behov av insatser inom bl a äldreomsorgen under de närmaste åren. Resurserna till
äldreomsorgen kommer därmed att behöva stärkas och kraven på utveckling av
metoder och tekniska lösningar för att upprätthålla kvalitet i äldreomsorgen kommer
att öka.
Utifrån den bakgrunden bedrivs idag ett ständigt pågående utvecklingsarbete av de
omsorgsverksamheter som Socialnämnden ansvarar för. I detta arbete tas brukarnas
och medborgarnas perspektiv tillvara genom exempelvis förtroenderåd vid
äldreboendena, ankomstsamtal i samband med inflyttning på särskilt boende och
genom enkäter och marknadsundersökningar vid planering av ny verksamhet.
Dessutom involveras pensionärsföreningarna i alla större beslut som rör
äldreomsorgen i kommunen.
Forskning och innovation inom äldreomsorgen
Socialnämndens utvecklingsarbete innefattar bl a omvärldsbevakning av forskning
och innovation för att de insatser nämnden beviljar ska hålla god kvalitet på både
kort och lång sikt. I detta arbete har Ekerö kommun ett nära samarbete med andra
nordvästkommuner i länet inom FOU nu. Samarbetet inom FOU nu går ut på att
integrera ett vetenskapligt förhållningssätt i vardagsarbetet inom vård och omsorg
och följa upp utvecklingsområden via olika projekt.
På senare år har forskningsområdet välfärdsteknologi fått stort genomslag inom
äldreomsorgen, med fokus på innovativa lösningar som ska effektivisera omsorgen
och göra den mer kvalitativ för den enskilde brukaren. Socialkontoret tar just nu,
tillsammans med kommunledningskontorets enhet Digitalisering och service, fram
en digitaliseringsstrategi för socialtjänsten som både ska ge en riktning för
digitaliseringsarbetet på lång sikt och utmynna i konkreta förslag på kort sikt. En
viktig aspekt i det arbetet är att fokusera på en användarcentrerad utveckling, vilket
innebär att brukarna spelar en aktiv roll i utvecklingen av välfärdstekniska lösningar
inom t ex äldreomsorgen.
Socialkontoret har också ett brett samarbete i dessa frågor via digitaliseringsnätverk
inom Storstockholm och ett beställarnätverk som SKL samordnar med syfte att möta
behov av teknikutveckling.
”Cykling utan ålder”
För att tillgodose de äldres behov av rörelse och miljöombyte har sådana elcyklar som
motionärerna ger exempel på köpts in till alla tre särskilda boenden i kommunen för
att personalen ska kunna ta med de äldre som vill på en cykeltur.
Kontorets bedömning
Att ta tillvara brukarnas önskemål och att involvera kommunens invånare i
planeringen av nya äldreboenden är något som redan görs inom ramen för
socialnämndens utvecklingsarbete. I detta arbete ingår kontinuerlig
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omvärldsbevakning av forskning, metoder och innovationer med fokus på relevans
för Socialnämndens uppdrag. Att införa en särskild utvecklingsfunktion specifikt för
brukarstyrd tjänsteutveckling bedöms utifrån detta inte vara en prioriterad åtgärd.
Socialnämnden föreslår därför Kommunstyrelsen att avslå motionen.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Lena Burman Johansson
Socialchef

Mathias Elmersjö
Utvecklingsledare

