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Äldreförvaltningens yttrande över motion från
Kristdemokraterna om att införa äldreboendegaranti för
personer över 85 år
Bakgrund
Kristdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de
föreslår fullmäktige att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda
möjligheterna att införa en äldreboendegaranti för personer över 85 år
samt att lämna förslag på hur detta snarast kan införas i Haninge kommun.
Äldrenämnden ska yttra sig över motionen senast den 16 juni 2016.
I sin motion skriver Kristdemokraterna att äldre ska kunna leva ett aktivt liv
och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och
med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård
och omsorg. Vidare skriver Kristdemokraterna att var och en ska ses som en
person med eget och unikt värde, med skilda intressen och bakgrunder. De
skriver också att det inte finns någon åldersgräns som upphäver rätten att
bestämma över sin vardag. Kristdemokraterna vill öka äldres
självbestämmande genom att kommunen tillhandahåller plats på särskilt
boende om de själva så önskar. Det kan handla om att den äldre upplever
oro i hemmet eller social isolering. Kristdemokraterna vill att rätt till särskilt
boende eller trygghetsboende ska gälla för alla över 85 år, utan att det görs
en biståndsbedömning.
Förvaltningens synpunkter
Att tillhandahålla individuellt inriktade insatser utan utredning och beslut
strider mot bestämmelserna i 2 kap. 1 § kommunallagen, KL, och gällande
rättspraxis. Alla insatser som ges till enskilda kommuninvånare måste ha
stöd i annan lag. Sådant stöd finns i 4 kap. 1 och 2 § socialtjänstlagen, SoL.
Handläggningsreglerna ser lika ut för samtliga insatser som nämnden beviljar
äldre personer med stöd av 4 kap. 1 § SoL, oavsett om det rör sig om
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omfattande insatser som utgör personlig omvårdnad eller enklare
hemtjänstinsatser, såsom städ, tvätt eller inköp. Enbart det faktum att en
person uppnått en viss ålder förändrar inte kravet på behovsprövning. Det är
alltså inte förenligt med gällande lagstiftning att undanta en viss grupp från
detta krav.
Förslaget strider även mot likställighetsprincipen. Enligt 2 kap. 2 §
kommunallagen, KL, ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Likställighetsprincipen
innebär att det inte är tillåtet för kommuner och landsting att särbehandla
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än
objektiv grund, utan att ha stöd i speciallag.
Det som Kristdemokraterna i sin motion framhåller som viktiga faktorer för
äldre personer finns reglerat i socialtjänstlagen och tas alltså redan hänsyn
till i de bedömningar som görs innan beslut fattas om särskilt boende.
Äldreförvaltningen anser dock att dessa faktorer är lika viktiga oavsett om
personen är över eller under 85 år.
För att göra behovsbedömningen så rättssäker och jämlik som möjligt är det
enhetschefen för beställarenheten som beslutar om särskilt boende.
Under 2015 beviljades 115 personer plats i särskilt boende i Haninge
kommun. Av dessa var 54 personer över 85 år. Under 2015 fattades 20
avslagsbeslut gällande särskilt boende. Av dessa var 12 personer över 85 år.
Mot bakgrund av ovanstående kan äldreförvaltningen inte se att förslaget i
Kristdemokraternas motion är möjligt att genomföra eller utreda vidare då det
strider mot gällande lagstiftning.
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