Äldreförvaltningen
2019-05-21

Sammanträdesprotokoll
Sida 9 (33)

§ 7. Policy för sociala medier i Stockholms stad
Dnr 1.6-246/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-04-30
Stadsledningskontoret har tagit fram en policy för sociala
medier som gäller för alla Stockholms stads nämnder och
bolagsstyrelser. Policyn slår fast grundläggande principer och
ramar för stadens närvaro i sociala medier.
Äldreförvaltningen ställer sig positiv till policyn. Förvaltningen
anser att en policy för sociala medier kan bidra till att innehållet
i stadens sociala medier håller hög kvalitet, bland annat genom
att krav ställs på tydligt syfte med kontot och krav på
basinformation och bevakning.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Kerstin Thelander m. fl. (V) lämnar följande
särskilda uttalande:
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Vänsterpartiet ställer sig positiva till framtagandet av en
enhetlig sociala medier-policy. Utifrån ett äldreperspektiv anser
vi att det är extra viktigt att förvaltningen identifierar
kommunikationsmodeller som är anpassade efter hur äldre
använder sig av sociala medier. Vart ”rör sig” den äldre
befolkningen i sociala medier-landskapet, finns det särskilda
kanaler som är mer vanligt förekommande?
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Extra fördelaktigt vore om man kunde använda sig av sociala
medier som ett verktyg i ensamhetsförebyggande arbete, att nå
ut både som informationskanal och kanske i framtiden skapa
nätplattformar för social samvaro.
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§ 8. Motion om stjärnmärkt demenskompetens
Dnr 1.6-200/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-21
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Clara Lindblom
och Robert Mjörnberg (båda V) att staden ska främja att
arbetssättet enligt Stjärnmärkt demenskompetens fortsätter och
utökas i staden. De menar att utbildningsmodellen bör spridas
så att fler anställda kan delta och att den ökade kompetensen
gynnar de äldre.
Enligt Socialstyrelsen finns det brister i kunskap och kompetens
inom demensområdet samt i det multiprofessionella
teamarbetet. I den nationella demensstrategin är kompetens ett
av sju prioriterade områden. Då antalet personer med
demenssjukdom beräknas öka kraftigt fram till år 2050 är det
angeläget med en långsiktig plan för kompetensförsörjning.
Utbildningsmodellen Stjärnmärkt erbjuder en grundläggande
demenskompetens med fokus på personcentrerad vård och
omsorg och vänder sig både mot utförare och beställare.
Andra vägar till höjd kompetens som många stadsdelar och
enheter redan satsar på är Silviahemscertifiering och att utbilda
medarbetare till Silviasystrar. Det finns även andra typer av
utbildningar på marknaden inom demensområdet.
Äldreförvaltningen anser att stadsdelsförvaltningarna bäst själva
avgör vilka behov som finns och vilken typ av
kompetenshöjning de har behov av.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) konstaterade att det fanns två
förslag till beslut, förvaltningens förslag och ett gemensamt
förslag till beslut från vice ordföranden Mirja Räihä (S) och
Kerstin Thelander (V).
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