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Förvaltningschefen har ordet
Agneta Ekman, förvaltningschef, informera nämnden följande:
Ny handikappolitisk strategi
17 myndigheter fick i juni i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på
delmål över hur handikappolitiken ska genomföras inom sina respektive
områden perioden 2011-2016. I uppdraget ingick även att ange hur målen ska
följas upp. Mål och uppföljning presenterades för regeringen 15 oktober och
har formulerats utifrån regeringens inriktningsmål, de övergripande
handikappolitiska målen och FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
Handisam har samtidigt fått i uppdrag att sammanställa ett underlag för hur
en kommande strategi för genomförandet av handikappolitiken 2011-2016 ska
kunna följas upp. Underlaget ska presenteras för regeringen 15 december och
ska innehålla de delmål inklusive förslag på uppföljning som myndigheterna
redovisar och ett system för att samlat och löpande följa upp arbetet mot de
övergripande handikappolitiska målen. Systemet för uppföljning ska så långt
det är möjligt utgöras av befintlig statistik, forskning och undersökningar.
Socialchefsnätverkets synpunkter är att strategin är välformulerad.
Tvångsåtgärder
Demenscentrum kräver lag om tvångsåtgärder inom demensvården. En ny lag
bör gälla personer med allvarlig kognitiv störning och inte knytas till en viss
diagnos föreslår Svenskt demenscentrum.
En majoritet i riksdagens socialutskott vill ha riktlinjer för bemanningen inom
demensvården och hänvisar till bland annat Äldrecentrums rapport "Lämplig
bemanning i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom".
Utskottets borgerliga ledamöter reserverar sig.
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Nationella samordnare för hemsjukvården
Det finns nu en nationell samordnare som ska stödja landsting och kommuner
i processen att föra över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till
kommunerna. Syftet med uppdraget är att på frivillig väg få ett enhetligt
kommunalt huvudmannaskap för den kommunala hälso- och sjukvården och
hemsjukvården i landet. Den nationella samordnaren ska även utreda frågan
om kommunerna ska ges befogenhet att kunna anställa eller på annat sätt
tillhandahålla läkare samt i övrigt belysa frågan om kommunernas faktiska
förutsättningar att bedriva hemsjukvård.
Uppfattningen är att det är svårt att lagstifta i frågan om man inte kommer
fram på frivillig väg.
Öppna jämförelser inom vård och omsorg
SKL och Socialstyrelsen presenterar den 16 december 2010 en första
gemensam rapport om öppna jämförelser. I öppna jämförelser jämförs
information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa
verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.
Det handlar om
•

Folkhälsa

•

Grundskola

•

Hälso- och sjukvård

•

Trygghet och säkerhet

•

Vård och omsorg om äldre

•

Övrig socialtjänst

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att
analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och
effektivisera verksamheten.
Medborgarna får dessutom rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade
verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna.
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Agneta Ekman och Maria Wallström har tagit del av öppna jämförelser
gällande äldreboenden. Resultaten bygger på svar från 33 000 personer vilket
motsvarar en svarsfrekvens på 58 %. Enkäten har besvarats till 60 % av
anhöriga, bekanta eller god man. Konstateras att med tanke på både bortfall
och olikheter i svarsperson bör jämförelser av resultaten mellan kommuner
tolkas med försiktighet. En analys kommer dock att presenteras nästa år för
nämnden.
Äldreguid en
Äldreguiden jämför kvaliteten på vården och omsorgen om äldre. Det handlar
om jämförelser av äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och
dagverksamhet, i kommuner och stadsdelar. Det är omdömen som kan variera
mellan 1 – 5, där 5 är bäst, om delaktighet, personaltäthet, kompetens,
kontinuitet, självständighet, mat och ledning.
Mätningarna för Luleå kommun visar på goda resultat. Luleå kommun har
följande värden i de olika delarna:
•

delaktighet 4,1 (riket som helhet; 3,5)

•

personaltäthet 3,3 (3,0)

•

kompetens 3,3 (3,0)

•

kontinuitet 3,0 (3,1)

•

självständighet 4,9 (4,4)

•

mat 4,7 (4,3)

•

ledning 3,6 (3,0)
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Agneta tackar nämnden för den gångna mandatperioden.

Socialnämnden beslutar
-

lägga informationerna om ny handikappolitiskt strategi,
tvångsåtgärder, nationell samordnare för hemsjukvården, öppna
jämförelser inom vård och omsorg samt om äldreguiden till
handlingarna

_____

Beslutsexpediering
Ledamöter socialnämnden
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