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§ 306 Motion från Marie Litholm (KD) och Suzanne
Enman (KD) om att införa äldreboendegaranti
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Marie Litholm (KD) och Suzanne Enman (KD) har i en motion
föreslagit att kommunfullmäktige ger äldrenämnden i uppdrag att
utreda möjligheten att införa en äldreboendegaranti för personer
över 85 år samt att lämna förslag på hur detta snarast kan införas i
Haninge kommun.
Motionen har remitterats till äldrenämnden. I beslut 2016-05-25, §
79, med tillhörande tjänsteskrivelse yttrar sig nämnden över
motionen. Nämndens yttrande utmynnar i att det skulle strida mot
gällande lagstiftning att införa den i motionen föreslagna garantin,
bland annat eftersom det faktum att en person uppnått en viss ålder
inte förändrar kravet på behovsprövning enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i äldrenämndens
bedömning att det skulle strida mot gällande lagstiftning att införa
den föreslagna äldreboendegarantin. Saken behöver inte utredas
ytterligare. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motion om äldreboendegaranti
- Äldrenämndens beslut 2016-05-25, § 79
- Äldreförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) yrkar med instämmande av Meeri Wasberg
(S) att ärendet ska återremitteras enligt eget förslag (bilaga) från
Kristdemokraterna. Marie Litholm (KD) yrkar i andra hand bifall
till eget förslag.
Kennerth Valtersson yrkar att ärendet i första hand ska
återremitteras enligt eget förslag från Kristdemokraterna (bilaga)
och yrkar i andra hand bifall enligt eget förslag från
Kristdemokraterna.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras i enlighet med eget förslag från
Kristdemokraterna och finner att kommunalrådsberedningen
beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut

1. Motionen återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen i
enlighet med eget förslag från Kristdemokraterna (KD).
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, äldrenämnden
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