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Nr 107. Motion av Caroline Andersson 
(S), Johan lundqvist (MP) och liza 
Boëthius (V) om möjligheten för äldre 
att välja vårdboende
(KSN20100680)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet.

Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas
son, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen.

Uppsala den 18 maj 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Sofia Spolander (alla M), Cecilia Hamenius, 
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Jo
han Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris
topher Lagerqvist, Fredrik Ahlstedt (alla M), Ka
rin Ericsson (C), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
I en motion av Caroline Andersson (S), Johan 
Lundqvist (MP) och Liza Boëthius (V), väckt 
den 13 december 2010, föreslås kommun
fullmäktige att uppdra till äldrenämnden att 
utforma ett regelverk som gör det möjligt för 
personer med biståndsbedömt beslut om vård
boende att själva välja vilket boende de vill bo 
på, bilaga 1.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till äldrenämnden 
(ÄLN) och nämnden för vuxna med funktions
hinder (VFN). Remissvar har inkommit från 
ÄLN, bilaga 2, och från VFN, bilaga 3.

ÄLN har i sin boendeplan, som antogs den 
11 november 2010, ambitionen att under pe
rioden fram till år 2015 utreda möjligheten 
för ett system för kundval även för vård och 
omsorgsboenden ska inrättas. Kundval finns 
redan inom hemvården. ÄLN ställer sig utifrån 
en principiell synvinkel positiv till förslaget 
och understryker att arbetet med att ge äldre 
personer möjlighet att välja vårdboende redan 
påbörjats och kommer att behandlas på nämn
dens sammanträde i juni.  

VFN konstaterar att frågeställningen inte be
rör nämnden i någon större utsträckning men 
att nämnden ställer sig positiv till förslaget 
om valfrihet inom vård och omsorgsboenden. 
VFN har tidigare infört valfrihet inom daglig 
verksamhet, ledsagarservice och hemvård.

Föredragning
Motionen behandlar rätten för äldre personer 
som fått ett biståndsbedömt beslut om vårdbo
ende att få välja vilket boende som ska bli ens 
nya hem, (kundval). Kundval har redan införts 
inom en rad områden såsom, hemvård, ledsa
garservice och daglig verksamhet inom VFN 
och ÄLN’s ansvarsområden. 

ÄLN utreder möjligheten att införa kund
val inom vård och omsorgsboenden. ÄLN 
har givit kontoret för Hälsa, vård och omsorg 
uppdraget att se över vilka förutsättningar som 
krävs för att införa kundval även inom vård 
och omsorgsboenden, frågor som berörs är bl.a 
hur valfrihet ska hanteras vid platsbrist, hur 
hanteringen av boenden ska ske, vilket kösys
tem som ska användas. Kontoret ska redovisa 
förutsättningarna för att införa kundval inom 
vård och omsorgsboenden vid nämndsam
manträdet i juni varvid nämnden tar ställning 
till det fortsatta arbetet. 

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till be
slut.
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Bilaga 1
För de allra flesta människor är det en själv
klarhet att själv få välja var och hur man vill 
bo. Några vill bo centralt i staden, andra vill bo 
ute på landet. Några vill bo nära släktingar och 
vänner, medan det för andra inte spelar någon 
större roll om avståndet är lite längre.

För äldre personer som fått ett biståndsbe
dömt beslut om ett vårdboende är det dock 
långt ifrån en självklarhet att få välja vilket 
boende som ska bli ens nya hem. Detta är sär
skilt beklagligt mot bakgrund av att det för just 
dessa personer ofta handlar om var man ska bo 
de sista åren i sitt liv. Inte bara vårdboendets 
geografiska läge kan spela roll för trivseln och 
tryggheten. En del kanske också har önskemål 
om att fä välja ett vårdboende för att där finns 
personal som man trivs med eller för att vård
boendet erbjuder ett särskilt utbud av aktivite
ter i vardagen som man har intresse för.

I takt med att Uppsala kommun nu bygger 
och planerar för fler vårdboendeplatser ser vi 
det därför som angeläget att öka möjligheterna 
för människor i behov av vård och omsorg att 
själva få välja vilket värdboende de vill bo på.

Vi yrkar mot ovanstående bakgrund att kom
munfullmäktige beslutar

att uppdra till äldrenämnden att utforma ett 
regelverk som gör det möjligt för personer 
med biståndsbedömt beslut om vårdboende att 
själva välja vilket boende de vill bo på.




