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§ 15

Motion om stöd till äldre vid flytt
Yttrande till kommunstyrelsen angående remiss KS 2019/206
Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Ärendet

Östermalms stadsdelsförvaltning har fått remiss av ”Motion om stöd
till äldre vid flytt” för yttrande till kommunstyrelsen senast 30 juli
2019. I motionen, som väckts i kommunfullmäktige av Clara
Lindblom och Robert Mjörnberg (båda V), beskrivs att många av
stadens äldre bor i bostäder som inte är anpassade för äldre, eller
som är alldeles för stora för deras behov.
Motionärerna menar att staden bör underlätta för äldre att flytta och
föreslår att stöd vid flytt införs som biståndsbedömd insats, efter
individuell prövning. Förvaltningens bedömning är att stöd med
packning, bokning av flyttfirma, flyttstädning med mera inte ryms
inom begreppet skälig levnadsnivå och därför inte kan ges som
biståndsbedömd insats med stöd av socialtjänstlagen. Om staden
ska erbjuda den typen av stöd måste det ske på annat sätt, till
exempel på samma sätt som de så kallade ”Fixartjänsterna.”
Idag kan äldre, som upplever att det är svårt att själv genomföra en
flytt, ansöka om god man för att få hjälp och stöd. För ekonomiskt
stöd är det möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd.
Biståndshandläggare och informationstjänsten ”Äldre direkt”
informerar om hur man kan ställer sig i kö för seniorbostad.
Biståndshandläggare kan också, vid behov, skriva intyg för förtur
till Micasa Fastigheter ABs seniorbostäder. Stadsdelsförvaltningen
har sedan hösten 2018 också ett särskilt ”Informationscenter för
seniorer” dit äldre kan vända sig för vägledning, råd och stöd, bland
annat vad gäller boendefrågor.
Dnr 2019/142
Förslag till beslut

Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Marion Sundqvist m.fl. (V)
yrkade att nämnden beslutar att bifalla motionen.
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Beslutsgång

Andrea Ström (M) ställde förslag till beslut från Birgit Marklund
Beijer m.fl. (S) och Marion Sundqvist m.fl. (V) mot förvaltningens
förslag till beslut och fann att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Reservation
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Marion Sundqvist m.fl. (V)
reserverar sig mot beslutet och anför följande:
Många äldre bor kvar i bostäder som inte är anpassade för dem eller
i för stora lägenheter eller hus. Idag kan det för den äldre bli dyrare
att flytta till en anpassad bostad än att bo kvar i sin villa eller
bostadsrätt. Det kan bero på en ökad bostadskostnad, möjligheten
till bostadstillägg eller andra faktorer. Att flytta kräver kraft. För
många äldre är planering av en flytt oövervinnlig även om den
nuvarande bostaden inte är anpassad för dem eller är för stor.
Staden bör bli bättre på att hjälpa de äldre som vill flytta. Ingen ska
tvingas, men de hinder som kan upplevas inför en flytt idag ska
brytas. Alla äldre bör ha samma förutsättningar för att kunna flytta
om de vill. Flyttstöd skulle, som motionen anger, kunna bidra till
större rörlighet på bostadsmarknaden.

