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TILL SDN SPÅNGA-TENSTA

Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning
inom äldreomsorgen. (Äldreförvaltningen, Tjänsteutlåtande 105-177/2009)
Stadsdelsnämndens pensionärsråd i Spånga-Tensta har av stadsdelsförvaltningen beretts
tillfälle att yttra sig i rubricerade ärende och vill anföra följande:
I det föreliggande tjänsteutlåtandet påtalas att det i rapporter från socialstyrelsen och
stadens revisionskontor förekommer brister i biståndshandläggningen. Det kan gälla
behovsbedömning, dokumentation, uppföljning m m. Bedömningskansliet har också gjort en
nulägesanalys. En SNAC-undersökning har också genomförts. Vidare undersöktes
möjligheten att finna metoder för att biståndshandläggare skulle kunna uppnå en likvärdig
bedömning.
Pensionärsrådet har med stöd av egna erfarenheter under ett flertal år ingen anledning att
erinra mot de gjorda iakttagelserna. Syftet att förbättra utredningsmetodiken och därigenom
göra bedömningar och beslut om insatser mer likvärdiga i hela staden anser vi därför
nödvändig. Ambitionen att de äldres verkliga behov måste bli synliga och tydliga för den
ansvariga politiska ledningen samt att den enskildes behov måste vara styrande och att
bedömningen är rättvis och likformig så att samma behov ges samma insatser och resurser
anser vi vara utomordentligt viktig och hoppas att det även tidigare varit en övergripande
målsättning.
När det gäller förslaget till bedömnings- och kartläggningsinstrument finner vi förslaget
ambitiöst och genomarbetat men måhända väl detaljerat. Vi noterar med tillfredsställelse att
underlaget kommer att bli föremål för en vidareutveckling.
Vi anser att det är utomordentligt viktigt att tyngdpunkten vid tillämpningen av förslaget till
bedömnings- och kartläggningsinstrument är att i första hand åstadkomma förbättringar för
de äldre och som det uttalas att den enskildes behov skall vara styrande. Vi vill därför
understryka att vi anser att förslaget till ”Beräkningsunderlag – bedömning av tid för de olika
behoven” samt framtagandet av schablontid inte får utgöra ett hinder för
förbättringsambitionen.
Förvaltningen skriver under rubriken ”synpunkter och förslag” att äldreomsorgen är av stor
betydelse för de omsorgsbehövande personerna, ett konstaterande i vilket vi vill instämma
och förutsätter därför att erforderliga ekonomiska resurser ställs till förfogande för att
genomföra de ambitioner till förbättringar som förslaget avser.
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