Äldreförvaltningen
2021-05-25

Sammanträdesprotokoll
Sida 28 (34)

varför resursers bör sättas på en stadsgemensam planering
inom dessa områden.
Vi anser också att det nu är tillfälle för äldrenämnden att
ställning till hur sjukvården i hemmet ska uppnås via optimala
kontakter med primärvård och ASIH och vidare hur vården på
särskilda boenden och hur regionanställda läkare ska arbeta på
ett teambaserat sätt på särskilda boenden.
Avseende ”Goda förutsättningar för vårdens medarbetare ” och
”Vidareutbildning för sjuksköterskor” bör äldreförvaltningens
uppgift vara att driva igenom likvärdiga
kompetensförsörjningar, specialistutbildningar och
förutsättningar på arbetsplatserna och sammanställa och
redovisa hur kompetens och förutsättningarna ser ut inom de
olika verksamheterna inom äldreomsorgen.
För övrigt anser vi att privatiseringar av livsviktig äldreomsorg
och sjukvård inte främjar möjlighet skapa gemensamma mål
och insyn, förutom de ständigt återkommande skandalerna och
de vinster i verksamheterna som inte kommer de äldre till del.
§ 13 Fördelning av stimulansmedel för Motverka ensamhet
bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom
Dnr ALD 2021/128
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till
fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet
bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom motsvarande 41,3 mnkr.
2. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-04-19.
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Regeringen har beslutat att Socialstyrelsen under 2021 får
använda 608,5 mnkr för att säkerställa en god vård och omsorg
av personer med demenssjukdom samt för att motverka
ensamhet bland äldre. Stockholms stad har tilldelats totalt
41,3 mnkr. I Stockholms stad har äldrenämnden uppdraget att
administrera och fördela stimulansmedlen till stadens
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verksamheter inom äldreomsorgen, oavsett regiform. Totalt har
69 företag och 13 stadsdelsförvaltningar inkommit med
sammanlagt 83 ansökningar motsvarande drygt 96,7 mnkr.
Verksamheterna har delats upp kategorierna dagverksamhet,
hemtjänst, vård- och omsorgsboende/servicehus, öppna
träffpunkter och beställarenheter. Förvaltningens förslag till
fördelning av stimulansmedlen baseras på ansökt belopp i
förhållande till antal kunder och äldre som omfattas av insatsen
samt ansökans rimlighet i genomförandet, omfattning och
långsiktighet. Enligt äldreförvaltningens förslag fördelas
41 252 624 kr till 125 verksamheter. Totalt har verksamheter i
stadens egen regi blivit tilldelade 19 388 256 kr och privata
verksamheter 21 864 368 kr.
Förslag till beslut
Ordförande Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Ledamoten Robert Mjörnberg m.fl. (V) lade fram ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i
enlighet med detta.
Beslutsgång
Ordförande Erik Slottner (KD) ställde de två förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag
Reservation
Ledamoten Robert Mjörnberg m.fl. (V) reserverade sig mot
beslutet till förmån för deras eget förslag till beslut enligt
följande:
1.
2.

Delvis godkänna förvaltningens förslag.
Därutöver anföra följande

Vänsterpartiet har inga specifika invändningar kring
fördelningen av stimulansmedel för att motverka ensamhet
bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom.
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Vi vill däremot lyfta på ett mer generellt plan att vi motsätter
oss den typen av politik där verksamheterna vare sig de är
offentliga eller privata ansöker om specifika medel för att
utföra den typ av verksamhet som borde rymmas inom
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ordinarie budget. Dessutom blir förbättringspotentialen för
dessa två högt prioriterade grupper beroende på om utföraren
söker medel och till vad medel används. Vi menar inte med
detta att verksamheterna själv inte ska kunna komma egna
initiativ men vi anser att förvaltningen först ska tillgodose att
prioriterade behov inom dessa områden ska vara uppfyllda. Vi
anser också att verksamheterna också behöver riktlinjer för
prioriterade områden såsom överenskommelsen som
regeringen och SKR har enats om för 2021– 2022 om insatser
inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
Vi föreslår därför att inför tilldelning av stimulansmedel ska
förvaltningen i första hand prioritera
●

att förslaget om äldrekuratorer inom socialtjänsten
verkställs och att förvaltningen öronmärker medel för
inrättandet av dessa tjänster för förebyggande och
uppsökande verksamhet för att motverka ensamhet bland
äldre.

●

Att samtliga verksamheter inom demensomsorgen ska var
stjärnmärkta eller Silviacertifierade och att förvaltningen
ska öronmärka medel för stjärnmärka eller Silviacertifiera
till verksamheter som saknar sådan märkning eller
certifiering.

§ 14 Fördelning av stimulansmedel för Psykisk hälsa och
suicidprevention 2021
Dnr ALD 2021/87
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till
fördelning av stimulansmedel för psykisk hälsa och
suicidprevention motsvarande 10,0 mnkr.
2. Äldrenämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen
att omfördela de stimulansmedel som inte rekvirerats före
den 30 september 2021.
3. Äldrenämnden besluter om omedelbar justering.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-04-29
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Utifrån den nationella överenskommelsen om insatser inom
psykisk hälsa och suicidprevention har Stockholms stad
tilldelats stimulansmedel för 2021. Socialförvaltningen

