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avslag och överklaganden på ansökningar
om äldreboende
Dnr 107-681/2016

Allianspartierna lämnade i november 2015 in en skrivelse till äldre-nämnden
om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende.
I sitt svar på den skrivelsen, vilket behandlades på äldrenämnden den 19 april,
redovisade äldreförvaltningen att antalet ansökningar om service-hus ligger
kvar på samma nivå som redovisats i liknande sammanställ-ningar för 2012
och 2013 års siffror. Talet om en minskande efterfrågan på servicehus
stämmer alltså inte.
Likaså konstaterades i svaret att andelen domar som går emot stadsdelsnämndens beslut ökar för såväl vård- och omsorgsboende som service-hus.
Eftersom antalet fall är relativt litet är det svårt att helt utesluta slumpmässiga
variationer, men det är en trend som är värd att ta på all-var.
Att andelen avslag på ansökningar om vård- och omsorgsboende ökar,
samtidigt som nya riktlinjer trätt i kraft som förtydligar att hög ålder och
ensamhet särskilt bör beaktas i den sammantagna bedömningen, är anmärkningsvärt. Tanken med de nya riktlinjerna var att mycket gamla personer
som är i behov av att få flytta skulle få lättare att göra det, inte svårare.
Därutöver har majoriteten gett ökade anslag för en generösare
biståndsbedömning på boendesidan, men hittills uppenbart utan resultat.
Andelen avslag på ansökningar om servicehus har också ökat om än inte i
samma omfattning som för vård- och omsorgsboende. Trots att lägen-heter står
tomma får Stockholms äldre inte flytta till ett tryggare boende. Än så länge har
majoriteten inte vidtagit några konkreta åtgärder för att ge fler äldre möjlighet
att komma till ett anpassat boende.
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Jag vill med anledning av ovanstående ställa följande fråga till ansvarigt
borgarråd:
1. Vilka åtgärder tänker ansvarigt borgarråd vidta för att säkerställa att de
nya generösare riktlinjer som antagits av fullmäktige våren 2015 följs av
biståndsbedömarna i stadsdelarna?
2. Vilka åtgärder tänker ansvarigt borgarråd vidta för att de resur-ser som
anslagits för en generösare biståndsbedömning verkligen ska ge
resultat?
Stockholm den 19 april 2016

Sofia Modigh

