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Kommunstyrelsen

Motion av Caroline Andersson (S), Johan Lundqvist (MP) och Liza
Boëthius (V) om möjligheten för äldre att välja vårdboende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet
Ärendet
I en motion av Caroline Andersson (S), Johan Lundqvist (MP) och Liza Boëthius (V), väckt
den 13 december 2010, föreslås kommunfullmäktige 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, bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till äldrenämnden (ÄLN) och nämnden för vuxna med
funktionshinder (VFN). Remissvar har inkommit från ÄLN, bilaga 4, och från VFN, bilaga
5.
ÄLN har i sin boendeplan, som antogs den 11 november 2010, ambitionen att under perioden
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
nämndens sammanträde i juni.
VFN konstaterar att frågeställningen inte berör 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.
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Föredragning
Motionen behandlar rätten för äldre personer som fått ett biståndsbedömt beslut om
vårdboende att få välja vilket boende som ska bli ens nya hem, (kundval). Kundval har redan
införts inom en rad områden såsom, hemvård, ledsagarservice och daglig verksamhet inom
VFN och ÄLN’s ansvarsområden.
ÄLN utreder möjligheten att införa kundval 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 kösystem som
ska användas. Kontoret ska redovisa förutsättningarna för att införa kundval inom vård- och
omsorgsboenden vid nämndsammanträdet i juni varvid nämnden tar ställning till det fortsatta
arbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut
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