Svar på interpellation (2017:21) av Dennis Wedin
(M) om avslag och överklaganden på
ansökningar till vård- och omsorgsboenden och
servicehus
Äldres rätt till ett tryggt boende är en mycket viktig och prioriterad fråga
för majoriteten. Under mandatperioden har vi gjort stora satsningar på
både beställar- och utförarsidan och över 60 miljoner kronor har särskilt
gått till biståndsbedömning. Det som dock påverkar bedömningen mest är
stadens riktlinjer för biståndsbedömning inom socialtjänstens
äldreomsorg. Arbetet med att revidera nuvarande riktlinjer har pågått
under en längre tid, i december kommer de antas i kommunfullmäktige
och träda i kraft den 1 januari 2018. I de nya riktlinjerna står det bland
annat att avslag ska fattas med restriktivitet och vara väl motiverade. För
att säkerställa att riktlinjerna får det genomslag i biståndsbedömningen
som de bör planeras ett omfattande implementeringsarbete genom
utbildningssatsningar för biståndshandläggare och deras chefer.
Från och med 2018 inför vi även särskilda förmedlingsregler i syfte
att säkra upp att lediga lägenheter förmedlas till personer som fyllt 85 år
eller till personer som fyllt 65 år och som bor i otillgängliga lägenheter
eller som upplever ensamhet och oro.
Dennis Wedin skriver i sin interpellation att avslagen till särskilt
boende för äldre ökar. Sanningen är att avslagsstatistiken ligger relativt
konstant över mandatperioden. Det vi har lyckats med är att avstanna en
konstant ökning som fanns under alliansstyret. Avslagen på ansökningar
till vård- och omsorgsboende ökade från 9 procent till 16,5 procent mellan
åren 2009 och 2014 och avslagen på ansökningar till servicehus ökade
under samma period från 35 procent till 42,8 procent. Under år 2016 var
motsvarande siffra för vård- och omsorgsboende 16,6 procent och för
servicehus 43,8.
För att få ytterligare fördjupad kunskap om statistiken har vi givit
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i uppdrag att analysera avslagen
i äldreomsorgen. För att vi ska kunna arbeta med frågan långsiktigt
planerar vi att fortsätta att göra åriga analyser.
I budget för 2018 får äldrenämnden ett tillsynsuppdrag som de inte
tidigare haft. Uppdraget går ut på att inspektörerna inom äldreomsorgen
även ska följa upp och samordna myndighetsutövningen med målsättning
att öka likställigheten. Dessutom ska äldrenämnden i samarbete med
stadsdelsnämnderna utreda och föreslå förbättringar som ökar
likställigheten i staden samtidigt som det avlastar biståndshandläggare

från administrativa uppgifter. Jag anser inte att en överföring av ansvaret
för biståndsbedömningen till äldrenämnden skulle leda till rättssäkrare
bedömningar. Förändringen skulle istället bidra till att avståndet mellan
den äldre och biståndshandläggaren skulle öka och den lokala
förankringen och samverkan med hemtjänstutövare, vårdcentral, öppna
träffpunkter och resten av socialtjänsten skulle försvåras.
I syfte att motverka isolering för personer som bor i otillgängliga
lägenheter men som inte har behov av vård och omsorg arbetar vi aktivt
för att få äldre att flytta till anpassat boende i tid. Vi satsar på att kraftigt
utöka platserna i seniorboenden genom både nyproduktion och
omstruktureringar. Fram till 2020 ska 400 nya lägenheter tillskapas, varav
över 120 stycken redan till våren. Äldrenämnden ska även genomföra
övergripande kommunikationsinsatser om icke biståndsbedömda
boendealternativ, bostadskö, bostadstillägg samt om Micasa Fastigheter
AB:s särskilda förmedlingsregler.
För att även i framtiden säkerställa att behovet av äldreboende
tillgodoses har en stadsövergripande åtgärdsplan för åren 2020-2040 tagits
fram, där markplanering, stadsplanering och äldreboendeplanering
samordnas. I planen ingår en utbyggnad av 37 vård- och omsorgsboenden
och 6 900 nya seniorbostäder fram till 2040.
Stockholm den 12 december 2017
Clara Lindblom
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