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Motion "Behovsprövning för särskilt boende"
Dnr: ÄON 15/045, KS 15/161, En 15/28, HM 15/32, Jä 15/51, VM 15/33

Sammanfattning av ärendet
Tommy Blomqvist (SD) och Göran Lidman (SD) fåreslår i en motion, väckt i fullmäktige den
27 april 2015, att alla som har fyllt 80 år och önskar särskilt boende ska erbjudas detta utan
föregående behovsbedömning. Motionen ska besvaras senast den l november 2015. Social- och
omsorgskontoret har utrett motionens fårslag och gör sammanfattningsvis fåljande bedömning.
Särskilt boende är en form av bistånd som den enskilde kan beviljas med stöd av 4 kap. l §
socialtjänstlagen. Sådant bistånd måste, enligt samma lag, baseras på en individuell
behovsprövning. Att bevilja alla enskilda över en viss ålder bistånd i form av särskilt boende,
utan att göra en individuell behovsbedömning, är alltså inte förenligt med socialtjänstlagen.
Social- och omsorgskontorets resonemang utvecklas i mer detalj i bilagda förslag till yttrande,
daterat 2015-09-25. Nämnderna föreslås anta detta fårslag till yttrande som sitt eget samt
överlämna detsamma till fullmäktige.

Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-28.
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande över motionen "Behovsprövning för särskilt
boende", daterat 2015-09-25.
Motion av Tommy Blomqvist (SD) och Göran Lidman (SD) "Behovsprövning för särskilt
boende".

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ärendet medfår i detta skede inga ekonomiska konsekvenser.
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Social- och omsorgskontorets förslag till äldreomsorgsnämnden och
kommundelsnämnderna:
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande över motionen "Behovsprövning för särskilt
boende", daterat 2015-09-25, antas såsom nämndens eget och överlämnas till fullmäktige.

Maria Lilliebladh
Administrativ chef

Handläggare: Charlotte Fagerstedt
Utredare
Social- och omsorgskontoret
Telefon (direkt): 08-532 066 76
E-post: charlotte.fagerstedt@sodertalje.se
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Yttrande över motionen "Behovsprövning för särskilt boende"
Dnr ÄoN 15/045, KS 15/161, En 15/28, HM 15/32, Jä 15/51 , VM 15/33
Sverigedemokraterna har, den 27 april 2015, väckt en motion i kommunfullmäktige om
behovsprövning för särskilt boende. Förslaget är att personer som är 80 år eller äldre som
önskar särskilt boende på grund av otrygghet, ska få ett särskilt boende i Södertälje
kommun utan föreliggande behovsprövning.
Nedan följer en kort sammanfattning om vad som står i lagstiftningen angående
behovsprövning och ålder.
Individuell behovsprövning

En individuell behovsprövning ska göras för alla insatser som den enskilde ansöker om
enligt socialtjänstlagen (SoL). En utredning ska inte göras mer omfattande än vad som är
motiverat av omständigheterna i ett ärende. Individuellt anpassade insatser som till
exempel plats på särskilt boende förutsätter en individuell behovsprövning och att
nämnden fattar beslut om insatserna i enlighet med 4 kap. l§ SoL. Om den enskilde ska
kunna överklaga ett avslagsbeslut förutsätter det att hon eller han har fått ett beslut. Det är
därför viktigt för den enskildes situation och rättsäkerhet att beslut alltid fattas i
biståndsärenden (Socialstyrelsen 2013).
Bistånd med ålder som grund

Bestämmelsen i 4 kap. l § SoL medger inte att bistånd beviljas med enbart ålder som
grund. Det betyder att beslut om bistånd ska föregås av och bygga på en individuell
behovsprövning av den enskildes behov av insatser (Socialstyrelsen 2013).
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Äldreomsorgsnämndens riktlinjer

Enligt äldreomsorgsnämndens riktlinjer ska insatserna enligt socialtjänstlagen i fårsta hand
fårstärka möjligheterna till eget (ordinärt) boendet. Det gäller även i de fall den enskilde
brukaren har omfattande behov av omsorg. Olika stödinsatser som till exempel
bostadsanpassning ska underlätta får den enskilde brukaren att kunna bo kvar i sitt ordinära
boende så länge det är möjligt. Stöd och avlösning kan också ges får att underlätta får dem
som vårdar närstående. När behoven inte längre kan tillgodoses i det ordinära boendet finns
möjlighet att ansöka om ett vård- och omsorgsboende. Särskild boendeform kan beviljas
till personer med ett stort varaktigt behov av omsorg dygnet runt.

Källa:

Rättsäkerhet inom äldreomsorgen. Några vanligafrågor och svar om
handläggning-från ansökan till verkställighet, Socialstyrelsen, 2013
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Motion till kommunfullmäktige

Behovsprövning för särskilt boende
Bakgrund
Vid ett flertal tillfällen har det i medierna uppmärksammats fall då äldre personer nekats så
kallat särskilt boende i sin kommun, trots att de sökande har mycket hög ålder och har detta
som sin högsta önskan.
Att få känna trygghet, social kontakt och omtanke på ålderns höst har alltså inte bedömts
som skäl nog för att erbjuda dem särskilt boende med andra i liknande situation. Alla äldre
vill inte bo kvar ensamma hemma - svårigheter att förflytta sig, otrygghet på grund av
sjukdom och kanske önskan om mer social kontakt- är grunder nog för att äldre måste få ett
större inflytande över sitt boende.
Denna grupp som kommer i fråga kanske inte är så stor men dess önskemål bör ändå
beaktas.

Sverigedemokraterna föreslår
Sverigedemokraterna anser i anständighetens namn att alla äldre som fyllt 80 år och önskar
särskilt boende under trygghet skall erbjudas detta utan att behöva genomgå
behovsprövning.
Egentligen ser vi inte heller åldern som en behovsgräns, men för en övergång till ett mera
humant förfarande åtminstone för de allra äldsta kan åldern vara en utgångspunkt.

Sverigedemokraterna hemställer:

Att kommunfullmäktige beslutar att den som är fyllda 80 år ej skall behovsprövas för att få ett
särskilt boende i södertälje kommun.

Att kommunen tillser att erforderliga åtgärder utförs, så att behovsprövningen för den
ovannämnda gruppen kan upphöra senast innan utgången av 2015

södertälje den 12 april 2015

Tommy Blomqvist (SD)
gruppledare KF

Göran Lidman (SD)
ledamot i KF

