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remissen.

Göran Sjödin

Eva Frykler

T.f. Stadsdelsdirektör

Verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Mirja Räihä (S) har inlämnat en motion om biståndsbedömning
inom Stockholms stad.
Motionären hänvisar i sin motion till äldreombudsmannens
rapporter där det påpekas att biståndsbedömningen styrs mer av
stadens budget än av den äldres individuella behov och att
skillnader i bedömningen kan förekomma inom en och samma
förvaltning.
Förvaltningen delar motionärens anförande om komplexiteten i
biståndsbedömningen och det ansvar som ligger på
biståndsbedömarna att utgå från den enskildes behov och
samtidigt se till att besluten är likvärdiga över staden.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområdet äldre och
funktionsnedsatta. Ärendet har behandlats i rådet för
funktionshindersfrågor och förvaltningsgruppen den 4 juni.

Motionen
Mirja Räihä (S) har inlämnat en motion om biståndsbedömning
inom Stockholms stad. Biståndsbedömarna på
stadsdelsförvaltningarna ansvarar för att se till att den äldre som
behöver insatser i hemmet eller behöver bo på ett äldreboende får
hjälpen när de så behöver. Mirja Räihä (S) beskriver stadens
organisation för äldreomsorg och ansvaret för att biståndsbedömningen ska ske på samma sätt i alla stadsdelsförvaltningar. Vidare
beskriver motionären att insatserna ska vara individuellt
anpassade utifrån de äldres behov och att oro kan vara ett
tillräckligt skäl för att beviljas insats i form av boende på ett
äldreboende av något slag. Trots detta redovisas alldeles för
många avslag till äldrenämnden.
Mirja Räihä (S) hänvisar i sin motion till äldreombudsmannens
rapporter där det påpekas att biståndsbedömningen styrs mer av
stadens budget än av den äldres individuella behov och att
skillnader i bedömningen kan förekomma inom en och samma
förvaltning.
Vidare ställer sig Mirja Räihä (S) kritisk till att den person som
har myndighetsutövning på sitt ansvar och ska besluta om
insatser, även ska ansvara för budget och därmed bli tvungen att
begränsa insatserna till det budgeten räcker till.
Motionären yrkar därför på att kommunfullmäktige ger
stadsledningskontoret och äldrenämnden i uppdrag att utreda
organisationen för stadens biståndsbedömning så att alla äldre i
Stockholms stad får likvärdig bedömning.

Förvaltningens synpunkter och förslag
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Förvaltningen anser att motionen berör en viktig fråga och
instämmer i att biståndsbedömningen ska vara likartad och
likvärdig över hela staden. Det ska inte skilja sig mellan
stadsdelsförvaltningarna och de äldre ska få den insats som de har
behov av och rätt till.
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Äldreförvaltningen har tagit fram omfattande och detaljerade
riktlinjer som ska vara ett stöd för biståndsbedömarna i deras
arbete. Det ligger ett stort ansvar på chefer och handläggare att
inom stadsdelsnämnderna och staden göra likvärdiga
bedömningar. Stadsdelsnämndernas budget tilldelning avseende
äldreomsorg görs utifrån flera variabler och ska spegla det behov
som finns inom stadsdelsområdet.
Förvaltningen delar det som står i motionen om komplexiteten i
biståndsbedömningen och det ansvar som ligger på
biståndsbedömarna. Beställarenheterna har att göra bedömningar
utifrån den enskildas behov av hjälp och samtidigt se till att
bedömningarna är likvärdiga och slutligen att insatserna ryms
inom befintlig budgetram.
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