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Socialnämnden

Dnr Son 2016/266, Kst 2016/232

”Bygg ett välfärdssamhälle där alla kan åldras i trygghet och
värdighet”, motion från Lennart Nilsson (KD) – yttrande till
kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden beslutar att överlämna yttrandet såsom sitt eget till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
Ärendet i korthet

Lennart Nilsson (KD) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att fullmäktige
beslutar att Järfällas äldre själva tillåts välja sitt särskilda boende, trygghetsboende
eller annan typ av boende. Fullmäktige föreslås även besluta att olika typer av
äldreboenden såsom trygghetsboenden ska utvecklas. Förslag till fullmäktige är
också att olika profiler på äldreboenden ska utvecklas, att en äldreboendegaranti ska
utvecklas, att Järfälla kommun ska verka för en regional och nationell äldrepeng samt
att förfrågningsunderlaget enligt LOV ska innehålla tydliga uppföljningsbara
kvalitetskrav och bygga på värdighetsgarantins värderingar.
I yttrandet redogörs olika boendeformer för äldre samt de valmöjligheter som finns. I
yttrandet klargörs också socialnämndens ansvar för att utveckla olika typer av
boendeformer för äldre samt hur socialförvaltningen ställer sig till olika profiler på
äldreboenden. Yttrandet avhandlar även begreppet äldreboendegaranti och äldrepeng
samt LOV inom särskilda boenden.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-22
2. Socialförvaltningens yttrande 2016-11-22
3. Motion ”Bygg ett välfärdssamhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet”

7.1 Bygg ett välfärdssamhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet, motion från Lennart Nilsson (KD) – yttrande till kommunstyrelsen,
tjänsteskrivelse
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Överväganden och Analys

Förvaltningens överväganden och analys framgår i sin helhet i yttrandet som bifogas
tjänsteskrivelsen.

Barnkonsekvensanalys

Socialnämnden har effektmålet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom
förvaltningens verksamheter. Därigenom ska barnkonsekvensanalyser genomföras i alla
ärenden till nämnd som berör barn. I detta ärende har följande analys gjorts:
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
- Den verksamhet som avses i beslutet berör främst vuxna personer.

Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
- Den verksamhet som avses i beslutet berör främst vuxna personer.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
- Nej, barn och unga har ej deltagit i processen eftersom aktuell verksamhet endast
främst vänder sig till vuxna.

Slutsatser

Förvaltningen föreslår att nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
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