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Motion om stöd till äldre vid flytt
Yttrande till kommunstyrelsen angående remiss KS 2019/206
Förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
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.
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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.
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Bakgrund
Östermalms stadsdelsnämnd har fått remiss av Motion om stöd till
äldre vid flytt för yttrande till kommunstyrelsen senast 30 juli 2019.
Övriga remissinstanser är:
- Stadsledningskontoret
- Äldrenämnden
- Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
- Kommunstyrelsens pensionärsråd
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldreomsorg.
Stadsdelsnämndens pensionärsråd har tagit del av ärendet vid sitt
sammanträde 18 mars 2019.
Ärendet
I motionen, som väckts i kommunfullmäktige av Clara Lindblom
och Robert Mjörnberg (båda V) beskrivs att många av stadens äldre
bor kvar i bostäder som inte är anpassade för en äldre person och att
flera även bor kvar i villor eller lägenheter som är alldeles för stora
för deras behov. Enligt motionärerna är en orsak till detta att det
länge varit brist på senior- och trygghetsbostäder med hyror som
äldre har råd att betala.
En annan orsak beskrivs i motionen vara att planering och
genomförande av en flytt kan vara övermäktigt för många äldre,
särskilt för de som saknar anhöriga som kan hjälpa till.
Motionärerna beskriver vidare de åtgärder, planer och målsättningar
som under den förra mandatperioden gjordes inom det prioriterade
området att öka antalet bostäder anpassade för äldre, bland annat
genom att Micasa Fastigheter AB antog en plan för utbyggnad av
seniorboenden år 2018-2040, genom att besluta om särskilda
förmedlingsregler till Micasa Fastigheter ABs seniorbostäder samt
genom att inrätta aktivitetscenter i anslutning till seniorbostäder.
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Motionärerna framhåller att mer behöver göras inom området och
menar att staden bör ta ytterligare steg när det gäller att underlätta
en flytt. En möjlighet skulle, enligt motionärerna, vara att införa
stöd vid flytt som biståndsbedömd insats, efter en individuell
prövning. Biståndet beskrivs kunna inbegripa såväl packning,
bokning av flyttfirma, flyttstädning samt administration kring
exempelvis adressändring. Motionärerna menar att insatserna skulle
innebära ökade kostnader för staden men att rörligheten på

Tjänsteutlåtande
Dnr 2019/000142
Sida 3 (3)

bostadsmarknaden skulle öka och större lägenheter frigöras för
bland annat barnfamiljer.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningens bedömning är att stöd med packning,
bokning av flyttfirma, flyttstädning, hjälp med att adressändra med
mera inte ryms inom socialtjänstlagens målsättning att säkerställa
att individen har en skälig levnadsnivå. Det kan därför inte ges som
behovsprövad, biståndsbedömd insats. Om staden beslutar att
erbjuda flyttstöd till äldre, är förvaltningens bedömning att det
måste ske på annat sätt, till exempel som de så kallade
”Fixartjänsterna”.
En flyttprocess innehåller flera steg och dimensioner och kan ta
många timmar i anspråk. För de flesta äldre innebär till exempel en
flytt att man flyttar från en större till en mindre bostad och att delar
av bohaget behöver endera skänkas bort, säljas, magasineras eller
slängas.
Idag kan äldre som bedömer att de inte klarar av att hantera det
praktiska kring en flytt ansöka om god man. Vid behov av
ekonomiskt stöd är det möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd,
vilket är något som också en god man kan hjälpa till med om den
enskilde behöver stöd med ansökan. Flytt och flyttstädning är
tjänster som kan ge rätt till rutavdrag.
Äldreomsorgens biståndshandläggare och stadens
informationstjänst Äldre direkt ger information om hur man kan gå
tillväga för att ställa 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.
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