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Torshälla stads nämnd

Förslag till
Riktlinjer för fördelning av lägenheter i vård- och
omsorgsboende i Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till riktlinjer för fördelning till vård- och omsorgsboende
antas.
Förvaltningen får uppdrag att utreda och ta fram en turordning till vård- och
omsorgsboende i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen.

Sammanfattning
En person, som bedöms ha behov av och rätt till ett vård- och omsorgsboende, får
ett biståndsbeslut. Detta beslut överförs till verksamhetsansvariga för vård- och
omsorgsboende. Så snart en ledig lägenhet finns, med den inriktning personen har
behov av, tas en kontakt och personen erbjuds denna lägenhet. Personen måste
tacka ja till detta erbjudande och flytta in där. Om personens önskemål om ett
specifikt annat boende finns och kvarstår kan personen erbjudas att flytta igen när
en lägenhet blir ledig i det önskade boendet.
Förslaget bedöms innebära att personer med omfattande vård- och omsorgsbehov
får detta tillgodosett av rätt kompetens och i rätt tid. Det bedöms även innebära ett
bättre resursanvändande av kommunens vård- och omsorgskompetens samt lokaler.

Ärendebeskrivning
Inom Torshälla stads geografiska ansvarsområde finns möjlighet att tillgodose vård
– och omsorgsboendelägenheter i begränsad omfattning. Arbete pågår för att utöka
antalet lägenheter i vård- och omsorgsboende inom nämndens ansvarsområde.
Tidvis är det svårt att tillgodose behovet för personer med biståndsbeslut i
Torshälla och för närvarande finns en väntelista till vård- och omsorgsboende. Om
personer fått vänta mer än tre månader på att beslutet verkställs, är nämnden
skyldig att rapportera detta till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. För 1:a
kvartalet 2016 rapporterades att 6 personer väntat mer än 3 månader. IVO kan
besluta begära att förvaltningsdomstolen fastställer en sanktionsavgift, som
kommunen i så fall blir skyldig att betala.
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En person, som bedöms ha behov av och rätt till ett vård- och omsorgsboende, får
ett biståndsbeslut. Personen kan i sin ansökan även ange önskemål om att få flytta
till ett specifikt boende i kommunen. I möjligaste mån tillgodoses detta men det
förekommer att ledig lägenhet i vård- och omsorgsboende uppstår i något boende i
någon annan del av kommunen och då erbjuds detta.
Bedömningen är att alla vård- och omsorgsboenden, som bedrivs i kommunen
lever upp till kvalitetskraven för en säker, god vård och omsorg, därför måste det
anses som skäliga erbjudanden i lagens mening.
Med syftet att bättre hushålla med kommunens resurser, föreslås att möjligheten
begränsas att tacka nej till erbjudande om annat boende än det önskade.
Målet är att säkerställa att inga vård- och omsorgslägenheter står tomma annat än i
samband med en utflyttning. En väntelista för att möjliggöra en omflyttning till
önskat boende finns.
Förslaget minskar risken för att kommunens korttidsvård är fullbelagd och därmed
att personer, som är färdigbehandlade och utskrivningsklara från sjukhuset, inte
kan tas emot för vård och omsorg i kommunens regi. Om dessa personer dessutom
fortsatt finns kvar i Landstingets verksamhet innebär det ett betalningsansvar för
kommunen.
Finansiering
Minska kommunens risk för betalningsansvar till Landstinget och sanktionsavgifter
till IVO.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Minskad valfrihet för personer, med behov av och rätt vård och omsorg, att välja
var det ska ske. Ökad möjlighet för personen att få behovet av vård- och omsorg av
rätt kompetens och i rätt tid.
Möjlighet till minskade kostnader för betalningsansvar till Landstinget.
Bättre resursutnyttjande för kommunen inom korttidsvård samt vård- och
omsorgsboende.

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen
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