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Biståndsbedömning, är den rättvis?
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Förvaltningens förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen
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Gunilla Davidsson
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Mirja Räihä (S) föreslår i en motion att stadsledningskontoret och äldrenämnden
får i uppdrag att utreda organisationen för stadens biståndsbedömning för äldre i
Stockholms stad. Mirja Räihä ifrågasätter om de äldre i Stockholm får en likvärdig
biståndsbedömning.
Förvaltningen delar motionärens uppfattning att det finns skäl att fortlöpande se
över och säkra kompetensutvecklingen för stadens biståndsbedömare för att säkerställa att alla äldre i staden får en likvärdig bedömning. Det är av stor vikt att alla
äldre i Stockholms stad har samma förutsättningar och möjligheter till äldreomsorg. För att säkerställa detta arbetar stadens samtliga biståndshandläggare utifrån
ett gemensamt bedömnings- och kartläggningsinstrument. Biståndsbedömarna
tillämpar samma riktlinjer och har möjlighet till kontinuerlig dialog och utbyte
med handläggare från andra stadsdelsförvaltningar.
Bilaga
Motion 2012:26 av Mirja Räihä (S)

SID
2 (2)

Remissbehandling
Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat en i kommunfullmäktige den 7 maj
2012 av Mirja Räihä (S) väckt motion ”Biståndsbedömning är den rättvis?” till
stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Älvsjö och Skärholmen samt till äldrenämnden och stadsledningskontoret. Remisstiden sträcker sig till den 1 juli 2013.
Motion 2012:26
Mirja Räihä (S) har väckt en motion med frågeställningen om biståndsbedömningen för äldre i staden är rättvis. Mirja Räihä yrkar på att stadsledningskontoret och
äldrenämnden får i uppdrag att utreda organisationen för stadens biståndsbedömning så att alla äldre i Stockholms stad får likvärdig bedömning.
Motionären uppger att stadens äldreombudsman har påpekat i sina rapporter att
biståndsbedömningen styrs mer av stadens budget än av den äldres individuella
behov. Det finns skillnader inom staden och till och med inom samma förvaltning
i vilka insatser som beviljas.
Motionen bifogas i sin helhet.
Förvaltningens synpunkter
I stadens fjorton stadsdelsförvaltningar svarar ca 250 biståndshandläggare för
myndighetsutövningen inom äldreomsorgen. Biståndshandläggarna ställs ofta inför svåra bedömningar mot bakgrund av lagstiftning, riktlinjer, politiska mål, resurser, individuella behov och de förväntningar den äldre och dess anhöriga har.
Biståndshandläggarnas arbetsuppgifter och roller förändras ständigt. Biståndshandläggarna hanterar en komplicerad verklighet där de förväntas vara myndighetsutövare, kvalitetsuppföljare, konsumentvägledare och de äldres företrädare.
Mot den bakgrunden delar förvaltningen motionärens uppfattning att det finns skäl
att fortlöpande se över och säkra kompetensutvecklingen för stadens biståndsbedömare för att säkerställa att alla äldre i staden får en likvärdig bedömning. Det är
av stor vikt att alla äldre i Stockholms stad har samma förutsättningar och möjligheter till äldreomsorg. För att säkerställa detta arbetar stadens samtliga biståndshandläggare utifrån ett gemensamt bedömnings- och kartläggningsinstrument.
Biståndsbedömarna tillämpar samma riktlinjer och har möjlighet till kontinuerlig
dialog och utbyte med handläggare från andra stadsdelsförvaltningar.
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