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§ 8. Skrivelse från (V) om äldre som går miste om
bostadstillägg
Dnr 1.6-91/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-05-11.
I skrivelsen av Robert Mjörnberg m.fl. (V) uppmärksammas
Riksrevisionens rapport ”Mörkertal inom bostadstillägg”.
Rapporten visar att många pensionärer går miste om
bostadstillägg eftersom kunskapen om tillägget är låg. Mot
bakgrund av rapportens resultat vill skribenterna veta:
1. Har förvaltningen kännedom om äldre i Stockholms stad
känner till bostadstillägget?
2. Bidrar förvaltningen på något sätt till att fler äldre får
kännedom om att de kan ha rätt till bostadstillägg?
3. Planerar förvaltningen några framtida åtgärder för att
öka kännedomen bland äldre om bostadstillägget?
Information om bostadstillägg ges i olika sammanhang, t.ex. av
Äldre direkt och biståndshandläggare. Under 2019 har
äldreförvaltningen tagit fram en broschyr med information
riktad till seniorer om planering av boende. Broschyren
innehåller bland annat information om bostadstillägg. I stadens
riktlinjer för handläggning och tillämpningsanvisningar för
avgiftssystem uppmanas biståndshandläggarna att hänvisa den
enskilde till hur man kan ansöka om bostadstillägg.
Äldreförvaltningen arbetar med att sprida ovan nämnd broschyr
och information om bostadstillägg.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2019
Dnr 4.1-143/2020

Äldrenämndens beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen av inkomna lex Sarahrapporter under 2019.
2. Nämnden överlämnar redovisningen av inkomna lex Sarahrapporter under 2019 till kommunfullmäktige.
3. Ärendet överlämnas för kännedom till stadsdelsnämnderna,
arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-04-20
Socialförvaltningen och äldreförvaltningen har genom en enkät
till samtliga berörda nämnder följt upp rapporterade
missförhållanden enligt bestämmelserna om lex Sarah under
2019. Totalt rapporterades 333 missförhållanden. Av
rapporterna avsåg 296 missförhållanden i nämndernas egen
verksamhet och 37 i enskild verksamhet. Jämfört med 2018 har
det totala antalet rapporter om missförhållanden ökat. Ökningen
av antal rapporter i egen regi har främst skett inom
verksamhetsområdena barn och unga, äldreomsorg och
ekonomiskt bistånd.
Förvaltningarna föreslår att nämnderna godkänner
redovisningen av inkomna lex Sarah-rapporter under 2019 samt
överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige. Vidare
föreslås att ärendet överlämnas till berörda nämnder för
kännedom.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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