1 (9)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Äldre- och omsorgsnämnden
Plats och tid

2019-02-20

Dävensö, 2019-02-20 15:00- 16:25

Ajournering

Beslutande

Övriga deltagare

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Anders Åkerlind, 1:a vice ordförande
(M)
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S)
Kimmo Lindstedt (S)
Björn Liljedahl (M)
Irene Eklöf (L)
Claus Engström (SD)
Berit Brofalk (C)
Kristina Henriksson (V)

Morgan Lindholm (S)
Marianne Manell (KD)
Arne Vallqvist (M)
Närvarande ersättare

Anni Ullberg (S)
Monica Nordebo (L)
Klaus Dürhagen (MP)
Ricard Wikman Koljo (C)§24

Sanna Ajaxén, Sekreterare
Ulf Wenström, handläggare §24
Lena Bergström, handläggare §24
Carina Lennartsson, controller
Helena Åman, socialchef
Anna Hollstrand, avdelningschef
Elisabeth Rågård, avdelningschef

Kerstin Ahlin (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-03-04
kl. 08:30

Paragrafer

§§ 22 - 26

Underskrifter

Sekreterare

...................................................................
Sanna Ajaxén

Ordförande

...................................................................
Anders Åkerlind (M)

Justerare

...................................................................
Kerstin Ahlin (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-02-20

Datum för anslags
uppsättande:

2019-03-04

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

.....................................................................
Sanna Ajaxén

2019-03-25
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Äldre- och omsorgsnämnden

2019-02-20

Innehållsförteckning
§ 22

Redovisning av öppna jämförelser 2018 Enhetsundersökningen om äldreomsorg
och kommunal hälso- och sjukvård- SÄBO

3

§ 23

Redovisning av öppna jämförelser 2018 Enhetsundersökningen om äldreomsorg
och kommunal hälso- och sjukvård hemtjänst

5

§ 24

Rapporter
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§ 25

Delegationsbeslut

8

§ 26

Anmälningar

9
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 22

Sammanträdesdatum:

2019-02-20

Redovisning av öppna jämförelser 2018
- Enhetsundersökningen om
äldreomsorg och kommunal hälso- och
sjukvård- SÄBO
Dnr SN 18/0019

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. Resultatet
ligger till grund för enheternas verksamhetsutveckling.

Sammanfattning
Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är
en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarat
frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg för äldre. Insamlandet
genomfördes i samband med övriga undersökningar inom öppna jämförelser
våren 2018 och publicerades utav Socialstyrelsen sent under hösten samma år.
Det är enheterna själva som fyller i uppgifterna i undersökningen. Syftet med
undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för
att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland annat
genom jämförelser och transparens.
I tjänsteskrivelsen redovisas Upplands-Bro kommuns resultat som består utav
svaren ifrån de kommunala särskilda boendena Allégården, Norrgården och
Kungsgården samt Hagtorp som drivs på entreprenad utav Frösunda Omsorg
AB.
I bilagan redovisas kommunens resultat i jämförelse med övriga
nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg
och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontoret tjänsteskrivelse den 22 januari 2019

•

Bilaga – Öppna jämförelser - enhetsundersökningen särskilda boenden
den 22 januari 2019

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. Resultatet
ligger till grund för enheternas verksamhetsutveckling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-02-20

Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Enhetschef Allégården och Norrgården
Enhetschef Kungsgården
Avdelningschef Utföraravdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 23

Sammanträdesdatum:

2019-02-20

Redovisning av öppna jämförelser 2018
- Enhetsundersökningen om
äldreomsorg och kommunal hälso- och
sjukvård - hemtjänst
Dnr SN 18/0019

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. Resultatet
ligger till grund för enheternas verksamhetsutveckling.

Sammanfattning
Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är
en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarat
frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg för äldre. Insamlandet
genomfördes i samband med övriga undersökningar inom öppna jämförelser
våren 2018 och publicerades utav Socialstyrelsen sent under hösten samma år.
Det är enheterna själva som fyller i uppgifterna i undersökningen. Syftet med
undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för
att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland annat
genom jämförelser och transparens.
I tjänsteskrivelsen redovisas resultatet för de kommunala hemtjänstenheterna
Kungsängen, Bro och Tibble samt servicehusen i Kungsängen respektive Bro.
I bilaga redovisas kommunens resultat i jämförelse med övriga
nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, Sundbyberg
och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2019

•

Bilaga – Öppna jämförelser 2018 - enhetsundersökningen hemtjänst
den 22 januari 2019

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. Resultatet
ligger till grund för enheternas verksamhetsutveckling.

Beslutet skickas till:
•
•
Justerandes sign

Enhetschef hemtjänst
Avdelningschef Utföraravdelningen
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 24

Sammanträdesdatum:

2019-02-20

Rapporter

Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.

Verksamhetsberättelse
Carina Lennartsson och Elisabeth Rågård presenterar Socialnämndens
verksamhetsberättelse 2018. Mål och indikatorer samt resultat redovisas.

Temaärende - Digitalisering
•
•
•

•

•

Ett pågående digitaliseringsprojekt i hela kommunen.
Socialkontoret har fått bidrag för att digitalisera, vilket har gett en
satsning på välfärdsteknologi inom äldre- och funktionshinderområdet.
Investeringar som har gjorts med bidraget är bland annat digitala
aktivitetsbord till vård- och omsorgsboenden. Aktivitetsborden kan
bland annat användas för sinnesträning. Andra inköp som gjorts är
Smart-tv till vård- och omsorgsboende för ett bekvämare boende,
telefoner för digital signering, inkontinens sensorer vilket genererar en
graf över brukarens rutinbehov, Touch- och informationsskärmar till
vård och omsorgsboenden som bland annat visar vilka som jobbar och
vilken mat som serveras.
Vad har hänt under 2018?
- All personal dokumenterar digitalt,
- Nattillsyn via kamera-för att undvika störmoment för brukaren
under natten,
- Tvåfaktorsinloggning för personal för att stärka säkerheten,
- Mätvärden inom HSL digitalt i journalen vilket genererar en mer
kvalitativ vård
Vad kommer att hända under 2019?
- Indikatorer för vård- och omsorgsboenden på hemsidan,
- Införa medicinsignering på vård- och omsorgsboenden,
- Införa digital planering av omvårdnadsinsatser,
- Digital ansökan för hemtjänst,
- Mina sidor för äldreomsorg,
- En guide för dokumentation inom hemtjänst och vård- och
omsorgsboenden,
- Digitalt system för avvikelser,
- Digitalt system för felanmälningar, rutiner och andra viktiga
dokument i mobiltelefonerna,

Socialchefens rapporter
Helena Åman, socialchef, informerar:
•

Justerandes sign

På Lillsjöbadväg byggs nu ett vård- och omsorgsboende. Det är ett
boende som kommer att drivas av Humana som egen regi verksamhet.
De har ansökt om att bli godkänd som LOV utförare i kommunen.

Utdragsbestyrkande
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Äldre- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-02-20

•

Anhörigdagen, den 2 oktober, kommer vara en dag fylld av aktiviteter
för att uppmärksamma Nationella anhörigdagen och Alzheimer dagen.
Firandet av dessa dagar har slagits ihop för att nå en större publik.

•

LUS- Lagen om utskrivningsklara. Förhandling mellan Stor Stockholm
och regionen pågår om en överenskommelse mellan parterna.

•

Stor Stockholm bjuder in till Mötesplats den 21 mars med
förbundsmöte.

•

Sveriges kommuner och landsting har bjudit in till webbseminarium
den 6 mars – Anmäl alltid hot, hat och våld – det handlar om
demokratin.

•

Fri juridisk rådgivning- Efter önskemål från Kommunala
pensionärsrådet vid ett tidigare sammanträde har nu fri juridisk
rådgivning införts i kommunen. Advokat Henrik Jansson från
advokatfirman Berlin AB tillhandahåller gratis juridisk rådgivning för
kommunens medlemmar varannan tisdag kl. 16-18 med start den 26
februari fram till midsommar. Efter midsommar utvärderas tjänsten och
eventuellt förlängs kontraktet. Rådgivningen kommer ske i
vigselrummet vid kontaktcenter i kommunhuset och blir därmed
tillgängligt även för kommunmedlemmar med
funktionsnedsättning. Besökande kommer att ha möjlighet att vänta på
sin tur vid kontaktcenter.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 25

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-02-20

Delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 26

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-02-20

Anmälningar

Utdragsbestyrkande
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