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§ 8. Fördelning av stimulansbidrag till äldreomsorgen
Dnr 3.4-86/2020

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till modell
för fördelning av stimulansmedel till äldreomsorgen 2020
motsvarande 8,2 mnkr.
2. Äldrenämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen
att fördela stimulansmedel om 6,2 mnkr till utförare med
hälso- och sjukvårdsansvar utifrån den modell som föreslås i
detta ärende.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-02-03
Stockholms stad har tilldelats 8,2 mnkr för att skapa goda
förutsättningar för medarbetare inom den kommunala hälsooch sjukvården. Medlen får användas till att utveckla arbetets
organisering, öka bemanningen, utveckla arbetssätt och
verksamhetsstöd som bidrar till att attrahera, behålla och
utveckla medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Äldreförvaltningen har fått i uppdrag att administrera och
fördela dessa medel till stadens verksamheter. Merparten om
6,2 mnkr kommer att fördelas till särskilda boenden, både
kommunalt och privat drivna. LSS-hälsan kommer att ta 1,0
mnkr i anspråk och 1,0 mnkr kommer att gå till utbildning av
legitimerad personal inom äldreomsorgen.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Fördelning av medel för utveckling inom demensområdet
år 2020
Dnr 3.4-80/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning
av medel inom demensområdet år 2020
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-01-17
Kommunfullmäktige (KF) har sedan 2012 årligen avsatt medel i
äldrenämndens budget för utveckling inom demensområdet. För
år 2020 har 9 750 tkr budgeterats till utveckling av
specialiserade hemtjänstgrupper och utveckling av
multiprofessionellt arbetssätt hos beställarenheterna.
Samtliga hemtjänstenheter i såväl staden som privat regi har
uppmanats ansöka om medel. Totalt har 78 specialiserade
hemtjänstgrupper och tolv beställarenheter ansökt och beviljats
medel.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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