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Interpellation av Dennis Wedin (M) om avslag och överklaganden på
ansökningar till vård- och omsorgsboenden och servicehus
Många äldre är mycket oroliga när det gäller framtiden för servicehusen och vård- och
omsorgsboenden. Sedan de nya riktlinjerna började tillämpas och trots att extra pengar för
generösare biståndsbedömning har anslagits nås vi fortsatt av signaler om att många äldre i
Stockholm inte får tillgång till ett bra och anpassat boende, fastän de skulle behöva.
Vad gäller vård- och omsorgsboenden har andelen avslag av ansökningar ökat från 16,5 procent
2015 till 16,6 procent 2016. Andelen domar som varit mot nämndens beslut har ökat med 1
procentenhet, från 38, 9 procent till 39, 9 procent. För servicehus har andelen avslag av
ansökningar ökat från 42,8 procent 2015 till 43,8 procent under 2016. Äldreförvaltningen
konstaterar att avslagen inte beror på brist på platser.
Stockholms läns Äldrecentrum har framfört att stadens biståndshandläggare uppger att man
först ger hemtjänst till äldre som söker boende. Det skapar en högre tröskel, en av flera, som
förhindrar Stockholms äldre från att få vård efter sina behov. Prioriteringen borde vara reformer
som syftar till att äldre får vård efter behov. Äldre i Stockholm förväntar sig att vården ska ha
god kvalitet och att man ska kunna påverka sin omsorg. Detta är också Moderatemas
utgångspunkt.
Mot bakgmnd av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd:
1. Hur ser borgarrådet på att andelen avslagen fortsätter att ligga kvar på höga nivåer som
de har gjort sedan den socialdemokratiskt ledda majoriteten tillträdde i stadshuset?
2. Är borgarrådet beredd att låta analysera varför avslagen ligger på sådana nivåer?
3. Vilka slutsatser drar borgarrådet av att under 2016 har andelen avslag av ansökningar
till vård- och omsorgsboende ökat från 16,5 procent till 16,6 procent?
4. Vilka slutsatser drar borgarrådet av ätt under 2016 har andelen avslag av ansökningar
till servicehus ökat från 42,8 procent till 43,8 procent?
5. Delar borgarrådet uppfattningen om att det behövs en reform där biståndsbedömningen
överförs från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden?
6. Anser borgarrådet att biståndsbedömningen för äldreomsorgens boendeformer har blivit
strängare de senaste två åren?

Stockholm den 24 maj 2017

Dennis Wedin (M)
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