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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
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utredning av hörselmiljöerna inom äldreomsorgen med fokus
på vård- och omsorgsboende. Flera faktorer påverkar
möjligheten till en god ljudmiljö för äldre såsom lokalernas
utformning, inredning och personalens förhållningssätt,
kunskap och bemötande.
De utvecklingsområden som har konstaterats kan framförallt
härledas till bristande kunskap hos personalen och ett antal
åtgärder föreslås. Äldreförvaltningen anser att
hörselkompetensen bör höjas genom utbildning vilken bör
inkludera kunskap om hörselhjälpmedel samt förtydliganden av
syn- och hörselinstruktörernas funktion. Hörselkompetens bör
även inkluderas i uppföljning och förtydligas i avtal.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
§ 16. Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av
Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande
samt förebyggande av psykisk hälsa
Dnr ALD 2021/178
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner anmälan av förvaltningens
kontorsutlåtande som svar på remissen och lägger ärendet till
handlingarna.
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Ärendet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm har
tagit fram en strategi för främjande av psykisk hälsa och
välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa. Strategin
gäller för regionens samtliga nämnder och bolag under
perioden 2022-2030. Strategin har två huvudinriktningar, det
vill säga att främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande
samt att förebygga psykisk ohälsa. Nämnder och bolag ska
integrera strategin i alla relevanta beslut inom de olika
uppdragen de ansvarar för. Äldreförvaltningen är positiv till att
hälso- och sjukvårdsförvaltningens har tagit fram en strategi för
området och vill poängtera vikten av samverkan mellan
aktörer. Förvaltningen anser även att strategin kan förtydligas i
vissa avseenden.

