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Sammanfattning
Äldrenämnden ansvarar bland annat för stadsövergripande utvecklingsfrågor inom äldreomsorgen i Stockholms stad. I uppdraget ingår
även att årligen ta fram en stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet i syfte att ge en samlad bild av äldreomsorgen i Stockholms stad. Årsrapporten används som underlag i det kontinuerliga
utvecklingsarbetet för en likvärdig äldreomsorg av god kvalitet.
Årsrapporten 2020 är den fjärde upplagan och precis som tidigare år
bygger den på övergripande statistik om den äldre befolkningen i
Stockholm, äldreomsorgens insatser och volym, resultat från olika
uppföljningar samt olika utvecklingsarbeten som bedrivits. Nytt för
i år är att personalfrågor ingår i redovisningen samt att det finns ett
avsnitt om digitalisering. Det finns även ett avslutande avsnitt om
utvecklingsområden som framkommit i redovisningen som i stora
drag handlar om kompetensutveckling, stärkt ledarskap, hälso- och
sjukvårdens organisation, digitalisering och att i högre utsträckning
ta tillvara de äldres synpunkter i utveckling av äldreomsorgen.
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Bakgrund
Äldrenämnden ansvarar, tillsammans med kommunstyrelsen, för
beredning av underlag i strategiska frågor såsom riktlinjer, principer, policydokument, planering av vård- och omsorgsboenden samt
att främja innovation och utveckling inom äldreomsorgen. Äldrenämnden har också i uppdrag att årligen utarbeta en stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet inklusive en analys av utvecklingen. Syftet med årsrapporten är att ge en samlad bild av
äldreomsorgen i Stockholms stad under ett aktuellt år. Målsättningen är att rapporten ska användas som underlag i utvecklingsarbetet för en likställig äldreomsorg av god kvalitet inom Stockholms
stad.
Ärendet
Underlaget till rapporten baseras på statistik och annan relevant
fakta för att ge en övergripande bild över äldreomsorgsåret. Då året
till stor del präglades av coronapandemin beskrivs också de utmaningar som äldreomsorgen ställdes inför samt de omställningar som
var nödvändiga att göra för att såväl säkra driften som att förhindra
smittspridning. Nytt för året är att det även finns avsnitt om personalfrågor och digitalisering i redovisningen samt avslutande kapitel om de utmaningar som varit och vilka utvecklingsområden som
kommit fram i ljuset av dem.
Årsrapportens disposition bygger på följande huvudrubriker:
 Beskrivning av den äldre befolkningen i Stockholms stad
 Myndighetsutövning
 Beskrivning av äldreomsorgstagarna utifrån insatstyp
 Personal inom äldreomsorgen
 Förebyggande arbete
 Fokus på mat och måltider
 Digitalisering inom äldreomsorgen
 Utbildningssatsningar under 2020
 Samverkan med Region Stockholm
 En tid med utmaningar
 Utvecklingsområden utifrån äldreomsorgsåret 2020
I det avslutande avsnittet lyfts de utvecklingsområden som framkommit i redovisningen. Dessa är satsningar kring kompetensutveckling, stärkt ledarskap, hälso- och sjukvårdens organisation, digitalisering och att i högre utsträckning ta tillvara de äldres synpunkter i utveckling av äldreomsorgen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen. Samverkan med de fackliga
organisationerna har skett i förvaltningsgruppen den 17 mars 2021.
Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av ärendet den 16 mars
och socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor den 18 mars 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att äldrenämnden godkänner bifogad årsrapport för äldreomsorgen 2020 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna för kännedom.
Jämställdhetsanalys
Majoriteten av omsorgstagarna inom stadens äldreomsorg är kvinnor, vilket det även är i ett nationellt perspektiv. Detta kan förklaras
med att kvinnor generellt har en högre medellivslängd än män. Eftersom kvinnor generellt sett lever längre är det fler kvinnor som
vårdar sin make än vice versa. Det är därför viktigt att säkerställa att
biståndsbedömningen är könsneutral så att kvinnor och män får sina
behov tillgodosedda, oavsett kön.
Olika kvalitetsundersökningar visar samstämmigt att det endast är
små skillnader i nöjdhet med äldreomsorgen mellan könen. Störst
inverkan på insatsens omfattning har faktorerna kognitiv svikt och
graden av funktionsnedsättning.
Bilaga
Äldreomsorgens årsrapport 2020. En tid med utmaningar och
utvecklingsmöjligheter.
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