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8. Remiss, motion (S) om statsbidrag (SN 2020.160)
Förslag till beslut
Socialnämnden antar remissvaret som sitt eget och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Handlingar
 §95 SN AU Remiss, motion (S) om statsbidrag
 Tjänsteskrivelse 2020.11.05 Svar på rmotion om statsbidrag
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Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95
Remiss, motion (S) om statsbidrag (SN 2020.160)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande med hänvisning till 
att handlingarna inte är färdiga.

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet 
utan eget ställningstagande med hänvisning till att handlingarna inte är färdiga. 
Beslutsgång

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Tjänsteskrivelse

Remissvar, motion (S) om statsbidrag

Förslag till beslut
Socialnämnden antar remissvaret som sitt eget och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens ledningsgrupp beslutade efter förslag från styrgruppen 
äldreomsorg att använda pengarna från ”Motverka ensamhet bland äldre och ökad 
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom” för inköp och 
installation av beröringsfria lås (sk. Smarta lås) på korallen, väsbygården och 
Magnolian samt kompetensutveckla ca 157 personer från (HSO, säbo, korttids, 
dagverksamhet, biståndshandläggarna) i demenskunskap genom certifieringen 
”Stjärnmärkt” samt demensutbildning för all kommunal hemtjänstpersonal.

Fokus har varit en kombination av kundens fokus, en bred satsning på ökad kvalitet i 
omsorgen om personer med demens, effektiviserat arbete samt kompetensutveckling.

Bakgrund
Om beröringsfria lås – sk. ”smarta lås”

I särskilt boende används smarta lås primärt för att säkerställa att endast rätt 
vårdtagare och behörig personal har access till vårdtagarens rum. Detta är framförallt 
viktigt för att öka tryggheten för kund på demensboenden där det annars är vanligt att 
de boende går in i fel rum. Åtgärden effektiviserar även personalens arbete genom 
tidsbesparing där de annars får tillbringa mycket tid med att ha koll på korridorerna 
och reda upp bråk och oro som kan uppstå när kunder går in i fel rum. Tid som nu 
kan gå till kundernas omsorg.

Demensutbildning för personal närmast kund

Kommunen satsar på att bli självförsörjande på instruktörer i demenskunskap och 
utbildar 5 instruktörer samt ordinarie personal inom flera enheter (även myndighet) i 
syfte att öka kvaliteten på demensomsorgen med 360 graders perspektiv – från HSO 
till hemtjänst, säbo, korttids, dagverksamhet till myndighet. Syftet är att alla 
samverkar utifrån gemensam förståelse i demens för att kunna hålla kundens fokus 
och effektivisera arbetet.

Fanny Rosling Samanthi Kahn
Avdelningschef Staben Strateg Äldreomsorg
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Remiss 
Motion (S) om statsbidrag 

Svar på remissen önskas senast: 2020-10-31 

Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 

Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 

Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 

Emelie Hallin 

Bilagor: 

Motion 

mailto:registrator.klk@vallentuna.se


5*c i¿i f cl(j rr:ak s'¿:.te r"r¡¿r
i ¡l irir'Ì I lir'rl'¡'ril I i I r

Vallentuna 2020 0127

Motion om de 1i148 tkr ( en miljon tre hundra förtioåtta tusen kronor) som Vallentuna
kommun får i statsbidrag 202A.

I budgetpropositionen för 2020 genomför regeringen ett antal satsningar för att stärka kommuners
och enskildas ekonomi.
En del av dessa satsningar fördelas på kommuner och landsting. Under 2020 delar staten ut 6Lû

miljoner till kommuner för att ge dem möjlighet att att genomföra insatser lör böttre vård och
omsorg om personer med demens samt rÍktade ìnsatser mot ofrivillig ensamhetbland äldre.

summan är 1348 tkr som vallentuna kommun får i statsbidrag z0zo.

Socialdemokraterna är måna om att dessa pengar inte försvinner in i Vallentuna kommuns stora
slukhål utan verkligen riktas till de viåra åildre och sköraste i kommunen till vilka pengarna är
avsedda. Vi har nu haft manga och långa stormiga diskussioner om den sociala Träffpunkten på
Allevägen i Vallentuna centrum. Det har framkommit mycket oro för de äldres sociaia liv ocli
möjligheter att komma ut och näffa andra och gå på exempelvis fikastunder, musik, gympa med
mera. Alla är nog överens om att pengar bör riktas mot ofrivillig ensamhet, ensamhet vilket vi vet
leder till psykisk ohåilsa, för tidigt åldrand,ademens och instabilitet i kroppen om den äldre blir
hemma och stillasittande. Depression kan uppstå och den äldre kan välja att sitta inne och hemma
utan sociala kontakter. Manga sjukdomar uppstår när personer blir uppåt 80 år och det åir fler äldre
män som faktiskt våiljer att avsluta sina liv, hellre än att kanske tvingas leva i isolering och med
påtvingad ensamhet.

Socialdemokraterna yrkar därför

Atü de 1348 tkr som tillkommer Vallentuna kommun, under fu 2020,används främst till riktade
insatser mot ofrivillig ensamhet bland de äldre.

För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2020 0L27

Ing-Marie Elfström
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