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Äldrenämndens yttrande - Planeringsförutsättningar inför
Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023
Verksamheten inom äldrenämndens ansvarsområden har under året, i och med
pandemin, varit starkt påverkad. Enligt Äldrenämndens bedömning kommer
pandemin ha en fortsatt påverkan på nämndens ansvarsområden för
verksamhetsåret 2021.
Under våren 2020 har ansökningar om plats på särskilt boende och
hemtjänstinsatser minskat. Sedan försommaren har läget stabiliserats men
fortfarande ses ingen markant ökning av ansökningar till såväl särskilt boende
som hemtjänstinsatser. Nämnden bedömer dock att behovet av insatser inte har
minskat hos medborgarna utan att minskningen av ansökningar är härförlig till
oro kopplad till pågående pandemi. En "rekyl" av ansökningar är därför trolig
att vänta när pandemin klingar av. Inför budget 2021 ställer det särskilda krav
på bedömning av behov av insatser för att inte hamna i läge av
underdimensionerad förmåga i verksamheterna att möta en snabb ökning av
efterfrågade tjänster och insatser.
Utifrån samhälleliga, demografiska och ekonomiska förändringar är en
genomgående förändring av verksamheterna nödvändig för att möta behov och
förväntningar hos stadens medborgare. De givna ekonomiska förutsättningar
som anges i stadens planeringsförutsättningar bidrar ytterligare till denna
bedömning. Vid en bedömning att stadens förändrade ekonomiska
förutsättningar ska hanteras på kort sikt, dvs inom ett eller två budgetår
bedömer äldrenämnden att denna nödvändiga utveckling av verksamheten inte
kan genomföras. Fokus är då nödvändigt för minskning och för avslutande av
stadens tjänster inom nämndens ansvarsområde. För att ändå uppnå resultat
utifrån den del av ramen som kortsiktigt går att påverka kan icke lagbunden
verksamhet tas bort/läggas ner. Enligt äldrenämndens bedömning är
nedläggning av dessa icke lagbundna verksamheter troligen kontraproduktiv då
insatserna verkar förebyggande och sannolikt minskar behovet av andra mer
kostsamma insatser.
En annan del att beakta är det i kollektivavtal bestämda kravet på heltid som
norm för alla medarbetare. Äldrenämnden bedömer att detta krav har stor
inverkan på lönekostnaden och behöver hanteras genom en centralfunktion i
staden.
I stadens Planeringsförutsättningar anges att en utredning behöver göras kring
eventuell höjning av PO-påslag vilken i så fall ska rymmas inom tilldelade
budgetramar. För äldrenämnden skulle detta innebära en ökning av
lönekostnaderna om ca 1,4 mnkr.
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