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Dnr ÄLN 2021/83

Äldrenämnden

Politikerinitiativ - Vädjan om kommunal äldreomsorg
Politikerinitiativ den 31 mars 2021 av Ninni Lindberg (MP)
Förslag till beslut
Äldrenämnden beslutar att avslå politikerinitiativet eftersom det inte är förenligt med
kommunallagen att äldrenämnden ska vädja till kommunstyrelsen att utreda hur
kommunal hemtjänst ska bedrivas. Politikerinitiativet är med detta besvarat och
färdigbehandlat.
Sammanfattning av ärendet
Politikerinitiativet är en uppmaning till kommunstyrelsen att utreda och planera för
kommunal hemtjänst. Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen hierarkiskt
överordnad äldrenämnden och initiativet skulle därför ha väckts i kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige. Hemtjänst bedrivs enligt kundval och den kommunala
produktionen, Välfärd samhällsservice, har möjlighet att ansöka om auktorisation i
kundvalet.
Förslagen i politikerinitiativet
Att äldrenämnden vädjar till kommunstyrelsen att utreda hur kommunal hemtjänst ska
kunna bedrivas.
Enhetens utredning och bedömning
Politikerinitiativet handlar om att all äldreomsorg i kommunen skyndsamt bör starta upp
i kommunal regi för att säkerställa god kvalitet. Då det i dagsläget inte finns någon
kommunal hemtjänst är förslaget i politikerinitiativet att äldrenämnden ska vädja till
kommunstyrelsen att utreda hur kommunal äldreomsorg ska kunna bedrivas.
Politikerinitiativet är ett utredningsuppdrag samt att initiativtagaren vill att
kommunstyrelsen ska planera för kommunal hemtjänst. Kommunstyrelsen är hierarkiskt
överordnad äldrenämnden utifrån kommunallagen. De kommunalrättsliga
bestämmelserna om hur ett ärende ska väckas innebär att detta politikerinitiativ inte kan
hörsammas i äldrenämnden. Politikerinitiativet skulle i stället ha väckts i
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Idag bedrivs den största delen av kommunens äldreomsorg via kundval. En mindre del
bedrivs via upphandling enligt LOU och interna överenskommelser med Välfärd
samhällsservice (kommunal produktion). Detta är i enlighet med kommunens nuvarande
styrprinciper:
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Särskiljande av finansiering och produktion
Konkurrens genom kundval eller upphandling
Konkurrensneutralitet
Delegerat ansvar och befogenheter

I kundvalen har Välfärd samhällsservice möjlighet att ansöka om auktorisation. I
kundvalen för särskilt boende för äldre samt för dagverksamhet för äldre är Välfärd
samhällsservice auktoriserad anordnare. I kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning
har Välfärd samhällsservice tidigare varit anordnare men avauktoriserades på egen
begäran. Välfärd samhällsservice har möjlighet att ansöka om auktorisation i kundvalet
för hemtjänst, ledsagning och avlösning och kommer då att ingå i kundvalet om de
uppfyller kundvalsvillkoren.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn
Handlingar i ärendet
Bilaga 1 – Politikerinitiativ Vädjan om kommunal äldreomsorg
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