Protokollsutdrag
Äldrenämnden

§ 57

2020-05-28

Gör Linköping ledande inom demensomsorg, svar
på motion (M)

Dnr ÄN 2018-703
Ärende
Anita Jonasson Kroon (M) och Fredrik Lundén (M) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige uppdrar till äldrenämnden att införa minst ett
demensarbetslag i varje hemtjänstrikt, att all hemtjänstpersonal och
biståndshandläggare ska ha en grundläggande demensutbildning, samt att ta
fram lämpliga insatser för att stimulera certifiering/utbildning i demenskunskap
av äldreboende.
Motionärerna motiverar sina förslag med att fler av de personer som fått
diagnosen demens fortfarande bor kvar i det egna hemmet och därigenom får
hjälp av hemtjänstpersonal.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen bifalles och bedömer
att syftet med att göra Linköping ledande inom demensvård kommer uppfyllas
genom det pågående utvecklingsarbetet inom verksamhetsuppdraget
”Samordnade demensresurser”.
Nuvarande krav i avtal och riktlinjer bedöms tillräckliga för att säkerställa både
grundläggande kunskapsnivå samt fortlöpande kompetensutveckling för
personalen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-08
Motionssvar Gör Linköping ledande inom demensomsorg.docx
Yrkanden
Liselotte Fager (KD) yrkar bifall till motionen.
Äldrenämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles. Motionens syfte att göra Linköping ledande inom
demensomsorg bedöms kunna uppfyllas genom det sätt kommunen tagit sig
an uppdraget.
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Protokollsanteckningar
Ledamöter och tjänstgörande ersättare för socialdemokraterna lämnar följande
anteckning till protokollet:
”Motionens ambitioner i övrigt är vällovliga och går helt i linje med den
utveckling som äldrenämnden arbetade med redan under föregående
mandatperiod, när det gäller att stärka demensomsorgen.
Detta framgår också i förvaltningens förslag till svar på motionen med
undantag för demensarbetslagen där utvecklingen tyvärr vänt nedåt under 2019
i och med att ett av de två demensarbetslagen försvunnit, och inget ytterligare
har startats upp. Ambitionen om certifiering i demenskunskap för äldreboenden
är bra och nödvändig.
Vi skulle därför gärna sett att det fanns ett datum då äldreboendena ska ha
certifierat sig och rapporterat detta till nämnden. Risken finns ju annars att det
bara blir tomma ord utan verklig förändring.
Vi är oroade att utvecklingen ska avstanna och vända nedåt på fler områden då
nödvändiga resurstillskott uteblir och istället ersatts av minska ekonomiska
ramar för äldrenämnden under 2019 och 2020 samt för framtiden.”
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

2 (2)

