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Förvaltningens förslag till beslut
Äldrenämnden godkänner anmälan av rapporten StockholmSNAC –
rapport från undersökningen 2017 av behov och insatser inom
äldreomsorgen i Stockholms stad och lägger rapporten till
handlingarna.
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Bakgrund
På uppdrag av äldreförvaltningen har Stiftelsen Stockholms läns
äldrecentrum genomfört en undersökning med syfte att ställa
beviljade insatser, hemtjänst och plats i särskilt boende i relation till
behov på individnivå, d.v.s. grad av funktionsnedsättning.

Äldreförvaltningen
Planeringsavdelningen
Box 44
123 21 Farsta
anette.stromberg@stockholm.se
stockholm.se

Ärendet
Metoden i 2017 års undersökning är en förenklad variant av den
som utvecklats i SNAC-studiens vårdsystemdel. En liknande
undersökning genomfördes 2008/09, skillnaden från den tidigare
undersökningen är att denna undersökning genomförts utan att
biståndshandläggarna varit direkt involverade. Uppgifterna i
undersökningen är hämtade från verksamhetssystemet Paraplyet och
avser registrering vid det senaste biståndsbeslutet (före 2017-0301), inte som vid den föregående undersökningen, det bedömda
läget vid undersökningens tidpunkt. Detta är av betydelse vid
jämförelsen av resultaten med den föregående undersökningen, men
påverkar inte jämförelsen mellan stadsdelsnämnderna.
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Undersökningen visar att beviljade insatser i äldreomsorgen har ett
klart samband med behovet av stöd och hjälp som det beskrivs med
graden av funktionsnedsättning. Undersökningen visar också att det
finns stora skillnader mellan stadsdelsnämnderna när det gäller hur
personer i en viss behovsnivå tilldelas boendeform och hemtjänst.
Samma resultat visade sig i den föregående StockholmSNACundersökningen. Skillnaderna vid hemtjänstinsatser i ordinärt
boende har minskat något. De största skillnaderna finns mellan
innerstaden och de invandrartäta förorterna. En del av olikheterna
kan förklaras med socioekonomiska och kulturella skillnader mellan
stadsdelsnämndsområdena. Resultatet av rapporten bygger på
19 000 registreringar som ger stora möjligheter till ytterligare
analyser.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Socialnämndens,
äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för
funktionshinderfrågor har tagit del av ärendet den 25 januari,
kommunstyrelsens pensionärsråd den 23 januari och de fackliga
organisationerna i förvaltningsgruppen den 24 januari 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Att möta äldres behov av stöd, vård och omsorg med rätt insatser är
äldreomsorgens viktigaste uppdrag. Äldreomsorgen är en
omfattande verksamhet och det är angeläget att tillgängliga resurser
används på bästa sätt. Rapporten visar att de beviljade insatserna i
äldreomsorgen har ett klart samband med behovet av stöd och hjälp
som det beskrivs med graden av funktionsnedsättning.
Undersökningen bygger på ett omfattande material som kan
användas för fortsatta analyser, bl.a. vad gäller skillnader mellan
stadsdelsnämnderna. Äldreförvaltningen ser rapporten som en
viktig kunskapskälla för framtida utveckling av äldreomsorg
avseende planering, ledning, styrning och uppföljning.
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