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2009
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Folder: Stimulansmedel

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har att årligen redovisa hur de utvecklingsarbeten som
finansieras med stöd av statliga stimulansmedel fortskrider och hur beviljade
medel nyttjas. 2009 års redovisning har rapporterats till Socialstyrelsen via en
webbenkät.
Redovisning 2009 års stimulansmedel
Regeringen beslutade 2007 att ge kommuner och landsting stimulansmedel för
att stödja utvecklingsarbeten som syftar till att förbättra vården och omsorgen
om den äldre befolkningen. Luleå kommun ansökte och beviljades medel för
områdena rehabilitering, läkemedelsgenomgångar, kost och nutrition,
demensvård, det sociala innehållet och förebyggande verksamhet. 2009
lämnades en redovisning till Socialstyrelsen för åren 2007-2008. Denna
redovisning avser 2009. I bifogande bilagor presenteras den webbaserade
enkät som avser aktiviteter och ekonomi för 2009, som är inlämnad till
socialstyrelsen i mars 2010. Dessutom bifogas en folder som på ett
sammanfattande sätt beskriver vad som gjorts under perioden 2007-2009.
Några exempel på vad som genomförts under redovisningsperioden med stöd av stimulansm edel är följande:
•

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Processen ”Kundens väg genom korttidsvård” har implementerats
under 2009 och övergått i ordinarie verksamhet.
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•
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•

•

•

Fortsatt arbete med ”hälsorummet” på Fyren. Under året gjordes 2607
besök i lokalen av både enskilda och grupper. Ansvaret för
hälsorummet är överfört till ordinarie verksamhet.
Ett utvecklingsarbete för att utveckla äldreomsorgen med Råneå som
testarena påbörjades under 2009 under rubriken ”Råneåkonceptet”.
Under året gjordes en kartläggning av pensionärers, medarbetares och
övriga intressenters synpunkter om framtidens vård och omsorg.
Mini Nutritional Assesment (MNA) används på alla nyinflyttade
kunder i särskilt boende och inom korttidsvården för att säkerställa ett
tillräckligt näringsintag, måltidsmiljön kartläggs också individuellt.
Under 2009 gjordes 750 läkemedelsgenomgångar. Genomgångarna
görs årligen och då särskilda behov föreligger.
Inom demensvården har ett antal genombrottsseminarier genomförts.
Teman har varit exempelvis måltidsituationen, personlig hygien oc h
demens vid Downs syndrom
Instuderingsfrågor som baserar sig på ”Demensboken” har tagits fram
i samverkan med landstinget. Frågorna finns tillgängliga på nätet,
vilket möjliggör att de drygt 1000 medarbetare som genomgått den
teoretiska delen nu kan exam ineras och erhålla ”demenskörkort”,
vilket är en av målsättningarna i projektet.
Arbetet med mötesplatser har fortsatt under 2009. Mötesplatserna
Örnen, Fyren och Råneå är i drift och besöksantalet ökar.
Sommartorpet på Baldersgården invigdes under sommaren
Under 2009 genomfördes ”Seniorveckan” för andra året, i samverkan
med pensionärsorganisationer, studieförbund, Svenska Kyrkan m fl.
intressenter. Arrangemanget var uppskattat och välbesökt.
Seniorkalaset, en aktivitet under Luleåkalaset genomfördes under
2009. 700 besökare kom till stadsparken för att delta. Speciell transport
ordnades för personer från äldreboende.
Inom ramen för delprojektet uppsökande verksamhet har 1211 besök
planerats. 985 personer har tackat ja och besökts.

Samtliga projekt sker direkt ute i de olika verksamheterna och finansieras
både med egna medel och med stimulansmedel, vilket säkerställer en
fortsättning även när det statliga bidraget inte finns.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen

2010-05-07

Allmänna utskottet

2010-05-18

31

7

Socialnämnden

2010-05-27

66

8

Förvaltningens förslag till beslut
godkänna redovisningen av 2009 års redovisning av de utvecklingsarbeten
som pågår med stöd av statliga stimulansmedel.
_____
-

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
- i enlighet med förvaltningens förslag till beslut
_____
Socialnämnden får en utförlig redovisning från respektive projektledare för de
olika delprojekten inom ramen för statliga stimulansmedel 2009.

Socialnämnden beslutar
-

godkänna redovisningen av 2009 års redovisning av de
utvecklingsarbeten som pågår med stöd av statliga stimulansmedel.

_____

Beslutsexpediering
Socialstyrelsen
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