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2010
Bilagor:
Webbaserad redovisning till socialstyrelsen sida 1-5
Projektrapport – Stimulansmedel Socialförvaltningen, Luleå kommun 2010
2008-01-01-2010-12-31
Stimulansmedel 1. Delprojekt Rehabilitering, Råneå konceptet Redovisning
2009-2010

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har att årligen redovisa hur de utvecklingsarbeten som
finansieras med stöd av statliga stimulansmedel fortskrider och hur beviljade
medel nyttjas. 2010 års redovisning har rapporterats till Socialstyrelsen via en
webbenkät.
Redovisning 2010 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. Tidigare
redovisningar av åren 2007- 2009 har lämnats till Socialstyrelsen. Denna
redovisning avser året 2010 och presenteras i den webbaserade enkät, sidan 15 som avser aktiviteter och ekonomi för 2010. Denna redovisning är inlämnad
till socialstyrelsen i mars 2010. Dessutom bifogas två rapporter som på ett
sammanfattande sätt beskriver vad som gjorts under perioden 2008-2010.
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Några exempel på vad som genomförts under redovisningsperioden med stöd av stimulansmedel är följande:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Hälsorummet för äldre ingår som en permanent verksamhet i
Resurscentrum Fyren. Lokalen används av enskilda och grupper för
exempelvis styrketräning, dans, budoträning m.m.
Processen ”Kundens väg genom korttids” har introducerats på
korttidsvården, Klockarängen. Under 2010 har en planering gjorts
inför omstruktureringen av äldreboendeplatser till 20 nya
korttidsplatser.
Registrering i kvalitetsregistret Senior alert har påbörjats. Syftet är att
förebygga fall, undernäring och trycksår samt främja hälsa för alla
kunder som är 65 år och äldre.
Utvecklingen av den palliativa vården har startat upp. Förvaltningen
deltar i en arbetsgrupp bestående av representanter från kommun och
landsting med uppdrag att upprättande en länsövergripande
handlingsplan för den palliativa vården i länet. Registrering av avlidna
görs i det Palliativa registret.
Tvärprofessionella team har utbildats inom strokevården och en
arbetsgrupp har bildats med uppdraget att arbeta fram lokala rutiner
för stroke, utifrån de nationella riktlinjerna.
Demensteamet har på olika sätt stöttat personer med demenssjukdom
och deras anhöriga när det funnits behov av särskild kompetens.
Demensteamet har aktualiserats i 263 ärenden under året.
Socialförvaltningen har i samarbete med Norrbottens läns landsting
fortsatt med utbildningssatsning i demensvård. Totalt har 370 personer
deltagit på utbildningarna och 490 personer har under 2010 tagit
demenskörkortet.
Arbetet med mötesplatser har fortsatt under 2010. Mötesplatserna
Örnen, Fyren, Klockarängen är välbesökta och under året har även två
nya mötesplatser startat, Rödkallen och Storstigen.
Som tidigare år har även under 2010 ”Seniorveckan” och
”Seniorkalaset” arrangerats i samverkan med
pensionärsorganisationer, studieförbund, intresseföreningar m fl
Arrangemangen var som tidigare, uppskattade och välbesökta.
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”Råneåkonceptet” fortsätter att utvecklas och under året har bl a
RAM-beslut införts och utvärderats.

•

• Under 2010 har uppsökande verksamheten utfört 170 hembesök hos
personer som är 80 år och bor i Luleå kommun.
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.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att
-

godkänna redovisningen av 2010 års redovisning av de utvecklingsarbeten
som pågår med stöd av statliga stimulansmedel.

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna redovisningen av 2010 års redovisning av de
utvecklingsarbeten som pågår med stöd av statliga
stimulansmedel.

_____

Beslutsexpediering
Socialstyrelsen
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