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Förvaltningens förslag till beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av
stimulansmedel till äldreomsorgen 2019 motsvarande 37,6 mnkr.
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Sammanfattning
Regeringen har i vårändringsbudgeten fördelat cirka 500 mnkr till
landets kommuner för att fördela pengarna till den del av
äldreomsorgen där de behövs bäst. Stockholms stad har tilldelats
37,6 mnkr av dessa, vilket motsvarar 7,5 procent av det totala
stimulansbidraget. Bidraget har fördelats efter antalet äldre invånare
i respektive kommun och ska användas under 2019.
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Äldreförvaltningen föreslår att stimulansmedlen fördelas enligt
följande:
 Utökning av Tryggt mottagande
3,1 mnkr
 Utbildning för chefer inom äldreomsorgen 2,0 mnkr
 Förstärkning av Matlyftet till stadsdelsnämnderna
0,1 mnkr
 Förstärkning av utbildningar inom ramen
för Matlyftet
0,3 mnkr
 Bryta social isolering och ensamhet
32,1 mnkr
Totalt
37,6 mnkr
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Bakgrund
Regeringen har i vårändringsbudgeten fördelat 500,5 mnkr till
landets kommuner för att fördela pengarna till den del av
äldreomsorgen där de behövs bäst. Stockholms stad har tilldelats
37,6 mnkr, vilket motsvarar 7,5 procent av det totala
stimulansbidraget. Bidraget har fördelats efter antalet äldre invånare
i respektive kommun. De medel som inte förbrukats före 31
december 2019 ska återbetalas och kan inte föras över till
kommande år.
Riksdagen fattar beslut om vårändringsbudgeten den 18 juni, vilket
är samma dag som äldrenämndens junisammanträde. Innehållet i
detta ärende gäller under förutsättning att riksdagen tar beslut om
stimulansmedlen. Äldreförvaltningen bedömer dock att information
om fördelning av medel inte ska vänta tills äldrenämndens
septembersammanträde. Vid ett sent beslut kan det vara svårt för
stadsdelsförvaltningarna att hinna tillgodogöra sig pengarna på
bästa sätt. I och med att beslut inte finns har inte heller
Socialstyrelsen skickat ut några närmare anvisningar eller krav på
återredovisning. Äldreförvaltningen kommer att bevaka denna fråga
och gå ut med information till stadsdelsförvaltningarna så snart
ytterligare information finns att få från Socialstyrelsen.
Ärendet
I Stockholms stad har äldrenämnden uppdraget att administrera och
fördela stimulansmedel till stadens verksamheter inom äldreomsorg.
Äldreförvaltningen föreslår att de 37,6 mnkr används inom
områden:
 Utökning av projektet Tryggt mottagande.
 Utbildning för chefer inom äldreomsorgen.
 Förstärkning av befintliga medel för Matlyftet.
 Förstärkning av utbildningar inom ramen för Matlyftet.
 Öka insatserna för att bidra till att minska ensamhet och
social isolering.
Arbetsmodellen ”Tryggt mottagande i hemmet” ska säkerställa att
stadens äldre får en trygg hemgång, vilket sker i samarbete med
Region Stockholms hälso- och sjukvård. I kommunfullmäktiges
budget för 2019 finns 11,0 mnkr för ändamålet. Med den föreslagna
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förstärkningen om 3,1 mnkr från stimulansmedlen kommer det
finnas ett Tryggt mottagande i samtliga stadsdelsförvaltningar.
Utbildningssatsningen på 2,0 mnkr avser de utförarchefer som har
det direkta ledarskapet för personal inom äldreomsorg och
genomförs av äldreförvaltningen. Satsningen kommer
huvudsakligen att inriktas på webbutbildningar, föreläsningar samt
nätverksmöten.
Kommunfullmäktiges budget för 2019 innehåller en satsning om
3,0 mnkr på ett matlyft. Syftet är att äldreförvaltningen i samråd
med stadsdelsförvaltningarna ska utveckla former för att förbättra
måltidsupplevelsen, matkvaliteten och sprida goda exempel inom
området. Denna satsning föreslås förstärkas med ytterligare 0,4
mnkr.
Social isolering och ensamhet bland äldre är ett utbrett problem.
Genom en satsning på 32,1 mnkr till stadsdelsförvaltningarna ska
ofrivillig ensamhet bland äldre motverkas. Det kan till exempel vara
genom att fortsätta arbetet med aktivitetscenter för äldre där det är
möjligt att delta i sociala aktiviteter, ta del av kulturupplevelser, äta
och motionera.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens
pensionärsråd har tagit del av ärendet den 11 juni 2019. Samverkan
med de fackliga organisationerna har skett i förvaltningsgruppen
den 12 juni 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldreförvaltningen föreslår att stimulansmedlen om 37,6 mnkr
fördelas enligt följande:
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Utökning av Tryggt mottagande
3,1 mnkr
Utbildning för chefer inom äldreomsorgen 2,0 mnkr
Förstärkning av Matlyftet till stadsdelsnämnderna
0,1 mnkr
Förstärkning av utbildningar inom ramen
för Matlyftet
0,3 mnkr
Bryta social isolering och ensamhet
32,1 mnkr
Totalt
37,6 mnkr

Förutom de medel om 11,0 mnkr som är reserverade i
kommunstyrelsens medelsreserv kommer 3,1 mnkr av
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stimulansmedlen att användas för att förstärka Tryggt mottagande.
Förutom detta kommer även 1,0 mnkr av äldreförvaltningens
budget för Tryggt mottagande att fördelas till förvaltningarna.

I och med denna fördelning har samtliga stadsdelsförvaltningar
Tryggt mottagande. Dock har inte samtliga förvaltningar ett tryggt
mottagande organiserat i sin egen stadsdelsförvaltning. Personalen
kan vara anställda i en stadsdelsförvaltning men arbeta med brukare
som tillhör andra stadsdelsförvaltningar. I region västerort har
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning (sdf) ansvaret för tryggt
mottagande i Rinkeby-Kista sdf. I region innerstan har
Kungsholmen sdf även ansvaret för Norrmalm sdf. Södermalm sdf
och Östermalm sdf har idag egna enheter för tryggt mottagande som
finansierats av medel från kommunstyrelsen. I region västra
söderort ansvarar Hägersten-Liljeholmen för tryggt mottagande i
Skärholmen och Älvsjö sdf. Slutligen har Enskede-Årsta-Vantör sdf
ansvaret för tryggt mottagande i Skarpnäck och Farstas sdf.
De medel som ska användas för att bidra till att bryta isolering och
minska ensamhet för äldre fördelas till stadsdelsförvaltningarna
enligt den generella nyckeln för äldreomsorg. Denna baserar sig på
befolkningsstrukturen och därmed det förväntade behovet för äldre i
respektive stadsdelsförvaltning. Fördelningen framgår av
nedanstående tabell:
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Av de 0,4 mnkr som fördelas till Matlyftet utgår 0,1 mnkr till
stadsdelsförvaltningarna så att samtliga förvaltningar får vad de
ansökt om. Den totala fördelningen av medel för Matlyftet framgår
av det ärende som ska föreslås äldrenämnden i juni. Övriga 0,3
mnkr ska användas av äldreförvaltningen för att förstärka de
utbildningar som planerats inom ramen för Matlyftet.
De 2,0 mnkr av stimulansmedlen som ska användas till utbildning
för chefer kommer inte fördelas ut till stadsdelsförvaltningarna då
utbildningarna arrangeras och betalas av äldreförvaltningen.
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