Kungsholmens
stadsdelsnämnd

§ 15
Revidering av riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg
Remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18
februari 2014, dnr 1.5.1-061-2014.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Kristin
Jacobsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från
Vänsterpartiet.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade
beslutat enligt förvaltningens förslag.
RESERVATION
Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag:
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen och anför därutöver följande:
Förslaget till nya riktlinjer innehåller flera positiva förslag som bl.a. handlar
om möjligheterna att få hjälp med sophantering och källsortering, att matens
och utevistelsernas betydelse betonas och att ålder ska beaktas vid ansökan
om plats på serviceboende.
Stadens äldreomsorg har omvandlats till en marknadsplats där de äldre
betraktas som kunder och inte som medborgare som har rätt till insatser som
de själva ska ha stort inflytande över.
Nu får den äldre försöka välja rätt utförare bland mängder av privata
vårdbolag och äldreomsorg i stadens egen regi i stället för att vara med och
bestämma hur den vardagliga hjälpen ska se ut. Att öka den äldres
självbestämmande över sin vardag måste vara styrande när man omarbetar
riktlinjerna.
Bedömningen av rätten till plats på servicehus måste bli generösare än i dag
då många får avslag och många avstår från att söka eftersom de hört att det
är mycket svårt att få plats. Vi anser att ålder och otrygghet inte bara ska
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beaktas, utan bör vara ett kriterium till både servicehus och vård- och
omsorgsboende. Nu står det i förslaget till riktlinjer att en utredning ska
tillsättas om man ska ha rätt till plats på servicehus efter en viss ålder. En
mening om en utredning hör inte hemma i riktlinjerna. Det är dags att
snarast bestämma att samtliga över förslagsvis 85 år ska ha rätt till plats på
ett äldreboende om de så önskar.
Generösare riktlinjer kräver generösare medelstilldelning. Äldreomsorgen på
Kungsholmen gick ekonomiskt back 2013 med -21,2 milj kr. Pengarna
räcker därmed inte till ens med dagens restriktiva biståndsbedömning. Hur
de ska räcka till om staden beslutar om generösare riktlinjer är en gåta.
Risken finns att den biståndsbedömda tiden per insats dras ned ytterligare
vilket skulle innebära en ökad stress för hemtjänstpersonalen och sämre
hjälp för den äldre.
UTTALANDE
Anders Ödmark m fl (MP) lämnade följande uttalande:
De föreslagna förändringarna är bra och vi instämmer i förvaltningens
synpunkter och förslag.
Dessutom anser vi att förenklad biståndshandläggning snarast bör införas.
Det gäller serviceinsatser ett visst antal timmar och generell rätt till boende i
servicehus eller vård- och omsorgsboende från förslagsvis 85 års ålder.
Detta är gynnsamt för de äldre och innebär att administrativa resurser kan
användas mer konstruktivt.
Inom hemtjänsten innebär det nya systemet med tidregistrering att
biståndsbesluten formuleras i tilldelning av timmar. Vi förutsätter att
tillräckligt med pengar budgeterats så att budgeten inte spricker när det
tillämpas. Det är därför viktigt att det nu noga följs upp så att den tid som
beräknas för berörda äldre också kan verksställas. Hemtjänsten tål inte
ytterligare åtstramningar.
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