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Äldrenämnden

Årsredovisning 2020
Förslag till beslut
Äldrenämnden godkänner årsredovisning 2020 och beslutar att överlämna den till
kommunfullmäktige
Ärendet
Seniorer har drabbats av coronapandemin i hela Sverige och så även i Nacka.
Äldreenheten har haft en tät kommunikation med anordnarna för att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för kunderna och bland annat levererat skyddsutrustning och
ordnat utbildningar i basal hygien för alla anordnare. De särskilda boendena hade ett
nationellt besöksförbud som hävdes under hösten, då istället en stark avrådan från besök
på särskilda boenden infördes. Dagverksamheten har mestadels varit stängd och den helt
nya öppna mötesplatsen i Forum Nacka har inte kunnat öppnas. Digitaliseringen har
tagit fart och flera verksamheter har kunnat ställa om och testa nya mötesformer.
Utredningen Hemtjänst 2.0, med koppling till äldrenämndens strategi för hälsosamt
åldrande, genomfördes och gav förslag på utvecklingsarbeten inom flera områden.
Glädjande är att resultatet av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning för 2020 visar
att kundnöjdheten har förbättrats under året både för särskilt boende och hemtjänst.
Äldrenämnden har ett utfall om 812,7 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott om
19,9 miljoner kronor för 2020. Det beror på effekterna av covid-19 inom särskilt boende
och dagverksamhet. Året har präglats av flera stora statsbidrag relaterade till covid-19.
Resultatet för särskilt boende är ett överskott om 12 miljoner kronor. Av detta kommer
1,3 miljoner kronor i obudgeterade intäkter från länsöverenskommelsen om
betalningsansvar för interkommunala kunder. Dagverksamheten bidrar med ett överskott
om 6,7 miljoner kronor för perioden efter nedstängningen under året. Det påverkar
turbundna resor och färdtjänst under posten övrig verksamhet, som har ett samlat
överskott om 2,7 miljoner kronor

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär ingen ekonomisk konsekvens.
Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

sms

webB

Org.nummer

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167
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