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Svar på remiss om motion om frihet inom
äldreomsorgen (2013:76)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av
ärendet.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Margareta Ericson
Avdelningschef

Sammanfattning
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en
motion av Christopher Ödman, (M), som handlar om frihet inom
äldreomsorgen. I motionen framförs att biståndsbedömning för att
få en servicehuslägenhet bör tas bort så att full valfrihet kan råda för
den enskilde om var han/hon ska få sina insatser utförda; antingen i
servicehus eller i det ordinära boendet. Motionären anser att stadens
riktlinjer för biståndsbedömning, samt att man bedömer behoven
olika i stadsdelarna, gör att många servicehuslägenheter står tomma.
Förvaltningen anser att riktlinjerna för att komma ifråga för ett
servicehusboende redan är tillräckligt generösa och att man i
utredningen beaktar olika behov. Det är dock mycket viktigt att
staden uppnår en likställighet i bedömningen av rätten till
servicehusboende.
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Ärendet
Christopher Ödman, (MP), har skrivit en motion avseende frihet
inom äldreomsorgen. Motionären anser att biståndsbedömning för
att få en servicehuslägenhet borde tas bort så att full valfrihet kan
råda för den enskilde om var han/hon ska få sina biståndsbedömda
insatser utförda; antingen i servicehus eller i det ordinära boendet.
Vidare framför motionären att många äldre känner oro i sitt hem
samtidigt som många servicehuslägenheter står tomma, detta på
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grund av stadens riktlinjer för biståndsbedömning samt att man
bedömer behoven olika i stadsdelarna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom strategiska staben i samarbete med
avdelningen för äldre och funktionsnedsättning.
Stadsdelsnämndens pensionärsråd fick ärendet på sammanträdet den
13 februari och har inkommit med ett eget yttrande, se bilaga 2.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att riktlinjerna för att komma ifråga för en
servicehuslägenhet är tillräckligt generösa och att handläggarna i sin
bedömning tar hänsyn till både fysiska och mentala behov samt
även oro och hög ålder.
Förvaltningen anser vidare att det, för den enskildes rättssäkerhet,
är mycket viktigt att det i staden råder en likställighet i
bedömningen av rätten till servicehusboende.
Bilagor
1. Remissen
2. Yttrande från lokala pensionärsrådet
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