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Svar på remiss om motion om frihet inom äldreomsorgen
(2013:76)
Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens
förslag till beslut i övrigt anföra:
Den utredning som genomfördes av äldrenämnden 2013 visade att
40% av de som ansökt om servicehusboende fått avslag. Detta är en
av anledningarna till att följande skrivning finns med i budget 2014
för Stockholms stad ” Servicehusen ska kvarstå som en av flera
boendeformer så länge efterfrågan finns. Äldrenämnden uppdras att
följa avslagen för servicehus som överklagas för att kartlägga olika
samband. Det kan till exempel handla om att se över behovsgrunderna
för att ansöka om plats, utformningen av servicehusens innehåll och
verksamhet samt rusta och utveckla moderna alternativ. Vid
biståndsbedömning ska särskild hänsyn tas till ålder och ensamhet.
Äldrenämnden uppdras även att utreda effekterna av att alla
stockholmare över en viss ålder som ansöker till vård och
omsorgsboende beviljas plats.”
Det är angeläget att även stadsdelsförvaltningen noga bevakar och
följer upp att de intentioner som tydliggjorts i budgeten efterföljs.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendet

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.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 februari 2014.
Dnr 93-2014-1.5.1.
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Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP), Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom det.
Sara Andersson (C) lade fram ett ersättaryttrande
Vice ordföranden Ornina Younan (S) föreslog gemensamt för S+V att
nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat att anta FP+M+C:s förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S),
ledamöterna, Jonas Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune
Olofsson (S) till förmån för eget förslag.
Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen”.
Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl.(FP) lade fram ett särskilt
uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
I budget 2014 för Stockholms stad har alliansen i Stockholm tydligt
uttalat att särskild hänsyn ska tas till ålder och ensamhet vid ansökan
om servicehusboende. Det är viktigt ställningstagande och måste
beaktas vid biståndsbedömningen oavsett vilken stadsdel man bor i.
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I Folkpartiet anser vi att det är dags att ta ett steg vidare, den som är
över 85 år och önskar servicehusboende bör som huvudregel beviljas
detta. Idag avslås cirka 40% av alla ansökningar om plats på
servicehus, trots att det finns platser som står tomma.
Anledningen till detta är att biståndsbedömningen i många fall är hård
och utestänger många som borde få en plats. Vi vill också att den som
beviljats servicehusboende ska kunna välja vilket servicehus som
helst i staden där det finns plats. Saknas plats ska det finnas möjlighet
att ställa sig i kö.
Kvarboendeprincipen är en viktig princip för de som önskar bo kvar
hemma och få hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. Den principen får
dock inte förvandlas till ett tvång för den som önskar flytta till ett
servicehus för att bryta sin isolering och känna sig mer trygg”.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram
ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Den moderatledda majoriteten har inför den så kallade
valfrihetsreformen, vi anser att den är en experimentverkstad.
Vi vill däremot ha en valfrihet när det gäller insatser, att den äldre får
välja insatser i större utsträckning än som är möjligt i dag. Därtill
måste staden införa en flexiblare biståndsbedömning när det gäller
ansökningar för att flytta till servicehus”.
__________________

