YTTRANDE
Dnr S2017/02007/FST
Regeringskansliet
Socialdepartementet
103 33 Stockholm
Stockholm den 2 juni 2017

Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12)
Sammanfattning
SPF Seniorerna stöder departementspromemorians förslag.
Förbundet är positivt till en ny flexibel boendeform – en sorts mellanboende – med viss
personal och stor frihet för de boende att bestämma om vad, hur och när deras service
och hjälp ska utföras.
Allmänt
SPF Seniorerna vill passa på att framhålla de goda åtgärder som föreslogs i
Utredningens om bostäder för äldre betänkande Bostäder att bo kvar i. Bygg för
gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85). Det är angeläget att
beredningen av dessa förslag nu avslutas och en proposition överlämnas till
riksdagen.
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6.3 Nya bestämmelser i socialtjänstlagen
SPF Seniorerna stöder departementspromemorians förslag att kommunen
- ska ges befogenhet att erbjuda äldre personer vissa insatser utan föregående
behovsprövning,
- får befogenhet att erbjuda äldre människor insatser enligt av kommunen
fastställda riktlinjer – dessa insatser är hemtjänst, trygghetslarm, matservice,
korttidsplats samt stödsamtal och rådgivande insatser,
- ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas
kvalitet och värdegrunden för äldre, samt att
- ska inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service.
Förbundet är positivt till en ny flexibel boendeform – en sorts mellanboende – där en
mer lätt tillgänglig äldreomsorg med viss personal har bättre förutsättningar att ge de
boende stor frihet att bestämma om vad, hur och när deras service och hjälp ska
utföras. Fler boendeformer medför också en större variation i utbudet av bostäder,
liksom möjlighet till ökad mångfald.
En förenklad biståndsbedömning av vissa insatser i äldreomsorgen innebär en större
möjlighet för den enskilde äldre att påverka arten och omfattningen av insatserna. De
insatser som kommunen tillhandahåller blir dessutom lättare att förstå och ansöka om
för de äldre när kommunen åläggs en tydlig informationsskyldighet. SPF Seniorerna
delar därför departementspromemorians bedömning att en förenklad utredning och
handläggning av biståndsärenden är önskvärd.
En risk är att enskilda äldre kommer att ställas inför stora skillnader i kommunernas
utbud av insatser, både till innehåll och kostnad. Den risken föreligger redan i dag. En
myndighetskontroll av hur de nya bestämmelserna fungerar är därför önskvärd.
Att departementspromemorian inte lägger fast en viss ålder när den äldre ska ha rätt till
insatser är positivt. Kronologisk ålder får aldrig ensamt vara ett skäl till att man får eller
inte får en insats, rättighet, medicinsk vård eller behandling. En helhetsbedömning av
personens funktionsförmåga och hälsa ska alltid ligga till grund för beslut.

I detta ärende har SPF Seniorernas arbetsutskott beslutat. Martin Engman,
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
också sakkunniga Gösta Bucht och Fredrik von Platen deltagit.
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