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§ 13

Mål och budget 2018-2019

Sammanfattning

Behovet av äldreomsorg i Haninge har ökat år för år sedan
äldrefrågorna samlades under en egen nämnd 1999.
Orsaken till behovsökningen är lätt att förstå om man vet att antalet
invånare 65 år och äldre i Haninge har ökat från 6 504 invånare 31
december 1998 till 13 270 invånare 31 december 2016. En
fördubbling av målgruppen får givetvis konsekvenser på
efterfrågan av insatser.
Befolkningsprognoserna pekar på en fortsatt ökning av antalet äldre
invånare i Haninge. För gruppen som helhet dämpas dock ökningstakten. Nuvarande befolkningsprognos fram till 2025 visar på en
ökning till 15 030 eller med 13,3 procent jämfört 2016.
Men behovet av insatser kommer att öka betydligt mer. Orsak till
detta är att det sker en kraftig förskjutning inom äldregruppen. Dels
så ligger hela befolkningsökningen vad gäller äldre i intervallet 75
år och äldre som ökar med drygt 55 procent från 2016 till 2025. I
ålders-grupperna 80 år och äldre är ökningen samma period över 75
procent.
För första gången på fyra år går äldrenämnden 2017 in i
verksamhets-året med en ram som är högre än föregående års
utfall.
Äldreförvaltningen har inte på många år begärt ramtillskott för att
genomföra kvalitetshöjningar i verksamheten utan
kvalitetshöjningar har hanterats genom att utveckla inom befintlig
kostnadsnivå.
Inte heller inför 2018-2019 begär äldreförvaltningens ledning mer
resurser för att genomföra kvalitetshöjningar i verksamheten.
Underlag för beslut

- Äldrenämndens behov och förutsättningar inför 2018-2019 års
mål och budget, 2017-02-07
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Förslag till beslut

1. Äldrenämnden överlämnar förvaltningens förslag till Mål och
budget 2018 – 2019 till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Ärendet överlämnas till äldrenämnden utan eget
ställningstagande.
Överläggningar i äldrenämnden

Veronica Pagard Salem (M) deltar inte i beslutet och anför att
moderaterna kommer att lägga fram ett eget budgetförlag.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden överlämnar förvaltningens förslag till Mål och
budget 2018 – 2019 till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Veronica Pagard Salem (M) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Kommunstyrelseförvaltningen
För verkställighet:
För kännedom:
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