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2018-05-22
Socialnämnden

Dnr Son 2018/194
Granskning av demensvård – Yttrande till Kommunrevisionen
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens åtgärdsplan för demensområdet.
2. Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens yttrande över rapporten
”Granskning av demensvård” som sin egen och lämna yttrandet tillsammans med
åtgärdsplanen vidare till Kommunrevisionen.

Ärendet i korthet

På uppdrag av Järfälla kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av
kommunens demensvård. Kommunrevisionen har sänt över den rapport som KPMG
skrivit, ”Granskning av demensvård”. Kommunens revisorer önskar att
Socialnämnden lämnar ett yttrande över nämnda rapport. Socialförvaltningen har
arbetat fram en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen framgår att förändringsarbetet har
påbörjats samt att vissa delar är under åtgärd.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-22
2. Socialförvaltningens förslag till yttrande 2018-05-22
3. Socialförvaltningens förslag till åtgärdsplan 2018-05-22
4. Kommunrevisionens skrivelse och bifogad rapport

Bakgrund

KPMG har på Kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av kommunens demensvård. Kommunrevisionen har sänt över den rapport som KPMG skrivit,
”Granskning av demensvård”. Granskningen har ingått i revisionsplanen för år
2018. Yttrandet ska vara Kommunrevisionen tillhanda senast den 31 augusti 2018.
Syftet med revisionen har varit att belysa demensvården i Järfälla kommun. Granskningen har inriktat sig på följande revisionsfrågor:
 Är Socialstyrelsens riktlinjer implementerade i Järfälla kommun?
 Är behoven av särskilda demensboendeplatser tillgodosedda?
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Finns ett fungerande anhörigstöd?
Finns gynnande ej verkställda beslut?
Finns fungerande samverkan med landstinget?
Hur ser bemanningen ut inom demensvården inklusive nattbemanning?
Hur ser kostnaderna ut för respektive anläggning med demensboende?
Fler prognoser och planering med inriktning på framtiden.

Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att kommunens arbete med demensvården kontinuerligt utvecklas. Det finns en styrning i de överenskommelser som
finns mellan huvudmännen där det tydliggörs vem som har ansvar för vad. Demensvården ingår som en del i äldreomsorgen och har inte specificerats nämnvärt, men en
handlingsplan är under framtagande. Syftet med denna plan är att utifrån de nationella riktlinjerna för demenssjukdom ta nya grepp. Revisorerna anser det positivt
med en nystart, då den röda tråden i utvecklingen av stödet till personer med demenssjukdom kan bli tydligare än vad den är idag.
I dagsläget är behoven av särskilda demensboendeplatser tillgodosedda. En utökning
kommer att ske under år 2019 och ytterligare platser tillkommer åren efter. Bemanning på äldreboendena är behovsstyrd och demensvården har en något högre bemanning än övrig äldreomsorg. Personal finns alltid rent fysiskt på alla demensavdelningar även på natten. Kostnaderna för demensboendeplatserna särredovisas inte. Det
finns befolkningsprognoser som visar hur många äldre som kommer att finnas i
Järfälla under de närmaste åren. Dessa prognoser inkluderar även antalet äldre med
demens.
Det finns ett anhörigstöd till alla med behov inom äldreomsorgen, inklusive anhöriga
till personer med demenssjukdom. Samverkan med landstinget fungerar och
formerna finns dokumenterade i den gällande överenskommelsen.
Revisorerna rekommenderar att demensfrågorna bör lyftas och tydliggöras i de
styrdokument som finns, den påbörjade handlingsplanen bör färdigställas snarast
samt att uppföljning och utvärdering bör ske av det faktiska arbete som utförs idag,
till exempel rörande samverkan, ansvar och organisation.
Analys och överväganden

Analys och övervägande framgår av förslaget till yttrande samt bilagda förslag till
åtgärdsplan för demensområdet.
Barnkonsekvensanalys

Granskningen av demensvård, såväl som åtgärder för att förbättra stödet till personer
till personer med demenssjukdom avser framför allt äldreomsorg. Personer under 65
år som har en demenssjukdom kan också beröras av förbättringsinsatserna. Barn och
ungdomar berörs inte.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Metodutveckling, informationsinsatser, arbete med riktlinjer och överenskommelser
inryms inom ordinarie budget.
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Utbildningsinsatserna kommer till stor del att finansieras av tilldelade medel från
kompetensfonden och andra kompetensmedel, men kan också behöva ingå i en
planering för att även på längre sikt ingå i äldreomsorgens budget.
Ett projekt gällande boendemiljöanpassning kommer antingen att tas fram i samband
med utrustning av nytt särskilt boende för äldre, alternativt när ett äldre särskilt
boende behöver renoveras och få ersättningsinventarier. Ett mer långsiktigt projekt
bör därför kunna finansieras inom budgeterade medel för dessa områden.
Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar förslaget till åtgärdsplan och
förslaget till yttrande som sina egna och att de överlämnas till kommunens revisorer.
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