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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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Beslutsgång
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) ställde de två förslagen mot
varandra och konstaterade att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservation
Vice ordföranden Mirja Räihä m. fl. (S) och Kerstin Thelander
m. fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag till beslut enligt följande:
1. Äldrenämnden tillstyrker motionen om stjärnmärkt demens
2. Därutöver framföra följande:
Under förra mandatperioden inledde vi en pilotverksamhet i
Enskede-Årsta-Vantör i samarbete med Svenskt
Demenscentrum för att öka demenskompetensen i
äldreomsorgen. Resultatet blev stjärnmärkt – en
utbildningsmodell i fyra steg. Stockholms stad var alltså med att
arbeta fram denna modell och nu efterfrågas den också av
många andra kommuner runt om i Sverige. De fyra
utbildningsstegen med påföljande reflektion är noga utprövad
för att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla
det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Det är glädjande
att läsa att uppföljningen av utbildningen visar att medarbetarna
menar att den har bidragit till en mer personcentrerad vård och
har funnit utbildningen givande. Vi instämmer därför med
motionen att denna modell är så pass intressant att staden bör ta
ansvar för att arbetssättet med stjärnmärkt demenskompetens
fortsätter och utökas i staden.
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Motion från (V) om halvering av tomträttsavgälden för
seniorbostäder, KS dnr 2019/427
Dnr 1.6-258/2019

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-22
I motion 2019:427 föreslår Clara Lindblom och Robert
Mjörnberg (båda V) att tomträttsavgälden för seniorbostäder
ska halveras. Motionärernas utgångspunkt för förslaget är att
det behöver byggas fler seniorbostäder upplåtna med hyresrätt,
samtidigt som hyrorna i dessa bostäder behöver hamna på
överkomliga nivåer. Hyrorna i seniorbostäder är ett hinder för
rörligheten då många äldre har låga pensioner och inte har
ekonomiska möjligheter att betala hyror i nyproduktionen.
Äldreförvaltningen anser att effekterna av förslaget måste
analyseras noggrant innan staden går vidare i frågan.
Förvaltningen är dock tveksam till att förslaget om minskning av
tomträttsavgälden för seniorboenden kan påverka
hyreskostnaderna i sådan omfattning att det skulle få önskad
effekt. Ett av de största hindren för utbyggnation av
seniorboenden inom staden är för närvarande tillgången på
lämpliga markområden.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) konstaterade att det fanns två
förslag till beslut, förvaltningens förslag och förslag till beslut
från ledamoten Kerstin Thelander (V).
Beslutsgång
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) ställde de två förslagen mot
varandra och konstaterade att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
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Reservation
Ledamoten Kerstin Thelander m .fl. (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för deras eget förslag till beslut enligt
följande:

