Pensionärsrådet 7 December 2020

Befolkningsprognos för åldrarna 1-5 år, 65-79 år samt 80 år
och äldre. (Östermalm samt snitt för staden)
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Budget 2021

Hemtjänst-ersättningen höjs med 4,4 procent.
Vård- och omsorgsboende - ersättningen höjs med 3 procent.
Dagverksamhet-ersättningen höjs med 2,7 procent.

Exempel ur stadens budget 2021 - äldreomsorg

Särskilt uppdrag: "Kommunstyrelsen ska tillsammans med Östermalm och Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnder och Äldrenämnden etablera verksamhetsnära testmiljöer liknande
"Verklighetslabb" i syfte att utveckla stadens hela äldreomsorg".

•

Digitalisering och välfärdsteknik - särskilt fokus på Nyckelfri hemtjänst, Digital
nattillsyn och Digitala inköp (nya indikatorer)

•

Begreppet hög ålder är definierat till 85 år och äldre. Den höga åldern ska
särskilt beaktas vid bedömning av behov av särskilda boendeformer för äldre.

•

Stärka och utveckla samarbete med den regionfinansierade hälso- och
sjukvården (Läkarorganisationerna på vård- och omsorgsboende, hemsjukvården
och ASIH )

•

Kompetensutveckling- till exempel demens, geriatrik, språksatsning,
introduktionsutbildning och smittskydd.

Exempel ur stadens budget 2021- äldreomsorg

Kontinuitet i hemtjänsten-Äldrenämnden har uppdrag att utreda möjlighet till
geografiska team i hemtjänsten för att säkerställa målet (max 10 pers. per 14 dagar).
Kommunstyrelsen har uppdrag att pröva att i mindre skala utforma ersättningen till
utförare så att hög kvalitet och kontinuitet främjas.
Äldrevänlig stad - Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska bedriva ett
utvecklingsarbete för att staden ska vara en äldrevänlig stad.
Förebyggande insatser-fortsatt fokus på ofrivillig ensamhet och social isolering.
Målgruppsdialog - se över och förbättra kommunikationskanaler med äldre och
anhöriga

Äldreomsorgsavdelningens planering för 2021
Äldrevänlig stad- övergripande målbild
Särskilt uppdrag- samverkan med Enskede-Årsta- Vantörs SDF,
stadsledningskontoret och äldreförvaltningen.
Stärkt målgruppsdialog och inflytande- bland annat genom att
pensionärsrådet ges en tydligare roll i planering och uppföljning av
utvecklingsarbete.
Ofrivillig ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa
arbetsgrupp, förebyggandeenheten, samverkan med föreningar.
Digitalisering och välfärdsteknik - DigiCenter, digital fixartjänst
och digitala inköp.
Kompetens- och verksamhetsutveckling- bland annat:
upprätthålla Stjärnmärkning i hemtjänsten, Stjärnmärka
beställarområdet, språksatsning, geriatrik, psykisk ohälsa. HBTQcertifiering Rio vob.

