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Dnr son 2016/103
Dagverksamhet med inriktning mot demens
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att senarelägga projekt om att starta en mötesplats för
målgruppen tidig demens och dess anhöriga på Nibblevägen 15. De aktiviteter kring
anhörigstöd som går att genomföra i befintliga lokaler i kommunen ska genomföras.
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att söka utökade permanenta
lokaler för insatsen dagverksamhet demens.
3. Socialnämnden beslutar att i avvaktan på nya lokaler bedriva dagverksamhet på
Nibblevägen 15 och på Kastanjens korttidsboende.
Ärendet i korthet

En akut situation kring insatsen dagverksamhet har uppstått på grund av utökat antal
ansökningar om insats samt på grund av renoveringsbehov på Jaktplan 2 i Barkarby.
Förslaget är att temporärt nyttja lokal på Nibblevägen 15 för att klara det akuta
behovet. Parallellt med detta behöver renovering av befintlig lokal genomföras samt
att behov av utökad lokal tillkommer. I det akuta skedet behöver projekt för
mötesplats för målgruppen tidig demens att senareläggas. De aktiviteter som går att
genomföra i andra lokaler kommer att genomföras trots att projektet som helhet
senareläggs.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-16
Bakgrund/analys

I februari 2016 beslutade socialnämnden att en mötesplats för målgruppen tidig
demens skulle skapas under år 2016. Mötesplatsen skulle ligga på Nibblevägen 15
och starta efter att renovering genomförts. Renoveringen har försenats vilket gjort att
en start av mötesplats inte har kunnat genomföras i tid. Renoveringen beräknas vara
klar i juni 2017.
Under vintern/våren 2017 har en utökning av antal personer som har behov av
dagverksamhet med inriktning demens tillkommit. Som kommun har vi skyldighet
att erbjuda plats senast tre månader efter att beslutet om insats fattats annars riskerar
kommunen att få viten i miljonbelopp. Det är omkring sex personer som akut har
behov av dagverksamhet och har i juni väntat mer än tre månader på en plats. Idag
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råder det platsbrist i de befintliga lokaler där dagverksamhet för målgruppen bedrivs.
Ett arbete med att söka utökade lokaler för målgruppen är uppstartad.
På Jaktplan 2 i Barkarby bedrivs idag dagverksamhet för målgruppen. Verksamheten
har 15 deltagare. På grund av en vattenläcka i lokalen samt att fastigheten ska
renoveras behöver verksamheten flytta till nya lokaler under en period. Förslaget är
att verksamheten flyttar till Nibblevägen 15 och Kastanjens Mingla under
renoveringsperioden.
Konsekvensen blir då det projekt om mötesplats för målgruppen tidig demens och
dess anhöriga på Nibblevägen 15. De aktiviteter som går att genomföra i andra
lokaler kommer att genomföras trots att projektet som helhet senareläggs. De
aktiviteter som avses ingår i kommunens uppdrag om anhörigstöd.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet kommer inte att i någon utsträckning beröra barn och ungdomar. Förslaget
vänder sig mot vuxna. Barn och ungdomar har därför inte fått uttrycka sin mening i
ärendet.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget ryms inom befintlig budget.
Slutsatser

Socialnämnden föreslås besluta om att senarelägga projekt om att öppna en
mötesplats med inriktning demens. Vidare föreslås socialnämnden besluta om att
lokalen på Nibblevägen 15 kan nyttjas till dagverksamhet i avvaktan på att nya
ersättningslokaler/utökade lokaler för insatsen är på plats.
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