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Uppdrag inom ramen för Nationell strategi om våld mot äldre personer inom
vård och omsorg
Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket
om äldre personer utsatta för våld inom vård och omsorg. Paketet ska
bestå av korta filmer och tillhörande handledning. Utbildningen ska rikta
sig till personal inom hemtjänst, särskilda boenden för äldre och andra
aktörer som i sin verksamhet kommer i kontakt med äldre personer.
Vidare får Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en ambulerande
konferens på temat våld mot äldre personer. Konferensen ska primärt
rikta sig till politiker och tjänstemän och genomföras i samtliga län.
Socialstyrelsen får för uppdragens genomförande använda högst
9 500 000 kronor under 2014 varav 500 000 kronor får användas för egen
administration. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder
inom äldrepolitiken, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel –
Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Karmmarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 december 2014 och
hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Socialstyrelsen ska
senast den 31 mars 2015 lämna en ekonomisk redovisning över hur
medlen har använts till Kammarkollegiet. Medel som inte utnyttjas ska
återbetalas till Kammarkollegiet i samband med den ekonomiska
redovisningen, dock senast den 31 mars 2015. Ekonomisk redovisning
och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 15 januari 2015. Redovisningen ska hänvisa till det
diarienummer som detta beslut har.
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Ärendet

Riksdagen har beslutat att för regeringen tillkännage som sin mening vad
som anförts i socialutskottets betänkande Äldrefrågor (bet.
2012/13:SoU12, rskr. 2012/13:171). I betänkander föreslår utskottet att
regeringen under 2013 ska återkomma med en samlad redovisning till
riksdagen om vilken strategi man har valt för att motverka våld mot
äldre. Utskottet ser det som angeläget att frågan om våldsutsatthet och
stöd till dem som har utsatts lyfts även i utvecklingen av äldreomsorgen.
Under perioden 2006–2013 har regeringen genom lagstiftning och olika
stimulansinsatser riktade till kommuner bidragit till en kvalitetsutveckling när det gäller att förebygga, motverka och hantera våld mot äldre.
Åtgärderna har främst fokuserat på tre strategiska områden; värdighet
och välbefinnande för den enskilde och kvalitet i vård och omsorg samt
hjälp och stöd till anhöriga som vårdar närstående.
För att ytterligare stödja kommunernas kvalitetsutveckling inom
området har regeringen samtidigt som detta uppdrag beslutas även
beslutat om en nationell strategi om våld mot äldre personer inom
vård och omsorg. Strategin är en redovisning avseende vilka åtgärder
regeringen vidtagit när det gäller att förebygga, motverka och hantera
våld mot äldre personer inom vård och omsorg under åren 2006–2013.
Avsikten med strategin är att inspirera kommuner till en ambitionshöjning och kvalitetsförbättring vad gäller arbetet med att förebygga,
upptäcka och hantera våld mot äldre inom vård och omsorg.
Uppdraget till Socialstyrelsen syftar till att fortsätta att stödja
kommunerna i sitt kvalitets- och utvecklingsarbete genom att dels ge
aktuella målgrupper tillgång till ett konkret utbildningsstöd, dels
informera och sprida samt förankra befintlig kunskap och kompetens
när det gäller att förebygga, hindra och hantera våld mot äldre inom
vård och omsorg.
Vid framtagandet av utbildningsstödet ska olika beroendesituationer,
bemötande, osynlighet och ålderism, utsatthet på grund av funktionshinder och försummelse av närstående samt kvinnors utsatthet för
grövre och upprepat våld särskilt uppmärsammas.
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Monica Malmqvist
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