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Socialnämnden

Dnr Son 2017/150
Förslag till politiker – Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare; svar
gällande dagverksamhet för dementa
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att göra Nibblevägen till en permanent
dagverksamhet.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att inrymma projekt Oasen i befintlig
verksamhet på kommunens mötesplatser i samband med att nya riktlinjer
för demens ska implementeras.

Ärendet i korthet

Den 8 april 2017 inkom ett förslag till politiker i Järfälla kommuns socialnämnd om
att utöka antalet timmar för kostnadsfri avlösarservice för anhörigvårdare samt att
öka antalet platser i dagverksamhet för äldre. Förslaget är från SPF Seniorerna,
Järfälla PRO, Järfälla RPG, Järfälla Anhörigförening och Järfälla Demensförening
genom Lennart Backman. Socialnämnden har besvarat förslaget om utökat antal
timmar kostnadsfri avlösarservice, men inte frågan om utökat antal platser i
dagverksamhet.
Handlingar

1. Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-27
2. Förslag till politiker gällande avlösarservice och dagverksamhet
Bakgrund

Den 8 april 2017 inkom ett förslag till politiker i Järfälla kommuns socialnämnd om
att utöka antalet timmar för kostnadsfri avlösarservice för anhörigvårdare. Förslaget
är från SPF Seniorerna, Järfälla PRO, Järfälla RPG, Järfälla Anhörigförening och
Järfälla Demensförening genom Lennart Backman.
I förslaget framgick det att anhörigvårdare gör värdefulla insatser för såväl samhället
som kommunen. Samtidigt är risken stor att de inte orkar med sitt uppdrag om de
inte får tillräckligt med tid för att kunna uträtta ärenden, delta i friskvårdsaktivitet
10.1 Förslag till politiker - svar gällande dagverksamhet för dementa, tjänsteskrivelse
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eller bara koppla av från sitt uppdrag. Mot bakgrund av detta beslutade socialnämnden i september att utöka timmarna för kostnadsfri avlösarservice från 12 till 20
timmar per månad på försök under år 2018 och första halvåret 2019.
Förslagsställarnas skrivelse innehöll även ett förslag gällande dagverksamhet, som
inte besvarades vid samma tillfälle som förslaget om utökat antal timmar kostnadsfri
avlösarservice. I förslaget beskrivs att om den enskilde kan få och vill delta i i
dagverksamhet underlättar även detta för anhörigvårdaren. Eftersom förslagsställarna
fått uppfattningen att antalet platser för dagverksamhet, speciellt för personer med
demens, är i minsta laget föreslår de en utökning av dagverksamhetsplatser.
Analys och överväganden

Dagverksamhet är i första hand en insats för den enskilde. Dagverksamhet utgår från
den enskildes behov av social gemenskap och aktiverande och funktionsuppehållande insatser och förutsätter att behoven av social gemenskap inte kan tillgodoses
genom nämndens öppna verksamheter. Insatsens syfte är att underlätta för den äldre
att bo kvar i hemmet, men kan på samma gång också avlasta närstående som ger
omvårdnad.
Behovet av dagverksamhet i Järfälla har varierat över tid. Periodvis har behovet av
platser i dagverksamheter för personer med demens överstigit antal antalet platser.
Under andra perioder har antalet platser för personer med demens varit tillräckliga,
men antalet platser i social dagverksamhet var för litet. Eftersom antalet som behöver
dagverksamhet varierar över tid är det svårt att ha en överdimensionering så att det
alltid finns platser där behovet är störst. En viss väntetid kan alltså förekomma.
Samtidigt kan en viss flexibilitet behövas finnas över tid för att anpassa verksamheterna efter behoven.
Under en period har dagverksamheten i Barkarby inte kunnat användas fullt ut på
grund av behov av renoveringsarbeten. Detta har i någon mån påverkat möjligheten
att behålla och utöka platsantalet. En lokal på Nibblevägen, som ursprungligen var
tänkt som lokal till projekt Oasen, har under renoveringsperioden fått inrymma
personer från Barkaby dagverksamhet. Det har fungerat bra för målgruppen och
verksamheten.
En möjlighet att utöka antalet dagverksamhetsplatser är att bibehålla dagverksamhetlokaler på Nibblevägen samtidigt som Barkarby dagverksamhet startar igen. Det
skulle innebära utökat antal platser inom dagverksamhet.
Socialnämnden beslutade om projekt Oasen under år 2016, i samband med att
Barkarby dagverksamhet behövde renoveras fick projektet skjutas på framtiden.
Projekt Oasen handlade om att skapa mötesplats för anhöriga och personer med tidig
demens. Under år 2018 kommer det att komma nya nationella riktlinjer för demens,
vilket gör att socialförvaltningen behöver anpassa befintlig verksamhet på
mötesplatser till riktlinjernas intentioner. I detta arbete kommer kommunens fyra
befintliga mötesplatser att involveras samt kommunens HSL-team där stor kunskap
om demens finns. Projektet Oasen kommer då att integreras med det befintliga arbete
som behöver genomföras på mötesplatserna i samband med nya riktlinjer.
Barnkonsekvensanalys
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Dagverksamheterna riktar sig endast till äldre, varför barnkonsekvensanalys inte är
aktuell. Barns synpunkter har därför inte inhämtats.
Ekonomiska konsekvenser

Om det är möjligt att utöka antalet platser för dagverksamhet inom befintliga lokaler
på Nibblevägen och i Barkaby behöver kostnaderna för dagverksamheterna inte öka
så mycket som om man måste tillskapa och anpassa nya lokaler för en helt ny
dagverksamhet. Detsamma gäller om projekt Oasen kan inrymmas i befintliga
lokaler för öppna verksamheter.
Slutsatser

Nuvarande lokal på Nibblevägen skulle även fortsättningsvis kunna användas som
dagverksamhet. När lokalerna i Barkarby kan tas i bruk kommer då antalet platser att
öka. När båda dessa lokaler används till dagverksamhet kommer socialförvaltningen
att behöva se över användandet av lokalerna för öppna verksamheter, så att projekt
Oasen kan använda befintliga lokaler.
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