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Dnr KS 2019/269

§ 255 Återrapportering av uppdragsdirektiv om
trygghetsbostad som biståndsbedömd insats
Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2019-06-11, § 133, beslut om
uppdragsdirektiv för att utreda möjligheten att införa
trygghetsboende som biståndsbedömd insats i Haninge kommun.
Av direktivet framgår att följande bör utredas för att ta ställning till
om biståndsbedömda trygghetsbostäder ska införas:
- Demografisk analys
- Omvärldsanalys
- Ekonomiska konsekvenser
- Ägandeform
- Övriga konsekvenser, som konsekvenser för berörda
förvaltningar, kommunala bolag och personalgrupper samt för
möjliga målgrupper för insatsen.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
november 2019.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en initial analys av
möjligheten att införa trygghetsboende som biståndsbedömd insats
i Haninge kommun. För att möjliggöra en allsidig belysning av
ärendet samt dess konsekvenser för kommunen och medborgarna
föreslås dock andra pågående utrednings- och analysuppdrag
inväntas innan ett slutligt ställningstagande görs.
Inom äldreförvaltningen pågår en analys av verksamheten enligt
den standardiserade metoden Kostnad per brukare (KPB). KPB är
en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser,
exempelvis inom äldreomsorg. Metoden baseras på avidentifierade
individdata och kan, genom att den utgör en enhetlig och
gemensam standard för beräkningarna, möjliggöra för jämförelser
mellan kommuner.
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Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 154, att bifalla en
motion samt utifrån denna ge äldrenämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom
särskilt boende. Äldrenämnden fattade 2018-09-26, § 98, beslut om
utredning om införande valfrihet för särskilt boende. Nämnden
beslutade att avstyrka ett införande av LOV med hänvisning till
ekonomiska konsekvenser.
Kommunfullmäktige fattade 2018-05-07, § 79, beslut om äldreplan
2019-2026, vilken utgör en vägledning för kommunens planeringsoch utvecklingsarbete inom äldreomsorgsområdet. Av äldreplanen
framgår bland annat demografiska framskrivningar och
bedömningar av behov av platser inom exempelvis särskilt boende.
En aktualitetsprövning av äldreplanen i de delar som berör särskilt
boende bör genomföras, bland annat utifrån en ökad förekomst av
privata vårdgivare inom Haninge kommun.
Underlag för beslut

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-11, § 133
- Protokollsutdrag äldrenämnden 2018-09-26, § 98
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-05-07, § 79
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Delrapporteringen godkänns.
2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
maj 2020.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Moderaterna.
Samuel Skånberg (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Vänsterpartiet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
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kommunstyrelsen medger att Moderaterna och Vänsterpartiet
lämnar varsitt särskilt yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Delrapporteringen godkänns.
2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
maj 2020.
3. Moderaterna och Vänsterpartiet medges lämna varsitt särskilt
yttrande (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Äldreförvaltningen
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