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§ 14. Stockholms stads handlingsplan för förbättrad situation
för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019-2022
Dnr 3.5-330/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner den reviderade versionen av
Stockholms stads handlingsplan för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare
2019-2022.
2. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande daterat
2019-05-27
Syftet med Stockholms stads handlingsplan för förbättrad
arbetssituation är att staden ska kunna erbjuda dess invånare en
socialtjänst och äldreomsorg av god kvalitet. Arbetet utifrån
handlingsplanen omfattar verksamheterna ekonomiskt bistånd,
socialpsykiatri, missbruk, stöd till funktionsnedsatta, äldre samt barn
och unga. Siffror för den övergripande personalrörligheten visar att
den sedan 2016 har minskat för både socialsekreterare och
biståndshandläggare. I likhet med den minskade personalrörligheten
har också stadens behov av socionomkonsulter minskat kraftigt
under motsvarande period. Den reviderade versionen av
handlingsplanen består av en uppdatering av 13 fokusområden samt
skrivningar om arbete mot hot och våld och för säkerhet, om arbete
för stärkt jämställdhet samt fördjupad samverkan med universitet och
högskolor. Förvaltningarna föreslår att socialnämnden respektive
äldrenämnden godkänner revideringen av handlingsplanen för
förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och
biståndshandläggare.
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.
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§ 15. Fördelning av stimulansmedel till äldreomsorgen
Dnr: 3.4-329/2019

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning
av stimulansmedel till äldreomsorgen 2019 motsvarande 37,6
mnkr.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande daterat
2019-05-27
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.
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.
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