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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

Error! Use the Home tab to apply
Rubrik 1 to the text that you want to
appear here.

Utifrån den nationella överenskommelsen om insatser inom
psykisk hälsa och suicidprevention har Stockholms stad
tilldelats stimulansmedel för 2021. Socialförvaltningen
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samordnar fördelningen inom staden. Äldreförvaltningen har
samordnat äldreomsorgens framställan och lämnat ett underlag
till socialförvaltningen.
Socialförvaltningen har beslutat att fördela stimulansmedel till
äldreomsorgen om totalt 10,0 mnkr enligt nedan:
•
•
•

4,0 mnkr för utvecklingsarbete
2,0 mnkr för kunskapsbaserad och säker hälso- och
sjukvård och socialtjänst
4,0 mnkr för suicidprevention

Stimulansmedlen ska användas under 2021 inom ramen för
syftet i enligt med den nationella överenskommelsen.
Förslag till beslut
Ordförande Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
§ 15 Hörselmiljöer för äldre - rapport
Dnr ALD 2021/168
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens rapport om
hörselmiljöer för äldre inklusive förslag till åtgärder.
2. Äldrenämnden överlämnar förslaget för kännedom till
stadsdelsnämnderna och Micasa.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-04-14.
I Stockholms stads budget för 2021 anges att äldrenämnden, i
samarbete med stadsdelsnämnderna och Micasa, ska
genomföra en utredning av hörselmiljöerna på stadens
äldreboenden och att ta fram förslag på förbättringsåtgärder. I
budget anges också att äldrenämnden, i samverkan med
stadsdelsnämnderna, ska se över hörselmiljöerna ur ett
verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg.
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Äldreförvaltningen har mot bakgrund av detta, i samarbete med
ett antal stadsdelsförvaltningar och Micasa, genomfört en

