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Låt äldre soin tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst
En äldre person som är i behov av insatser enligt socialtjänstlagen har rätt till samma insatser
även då hen vistas i en annan kommun än den där hen stadigvarande är bosatt.
Vistelsekommunen ansvarar då för att se till att insatserna utförs, medan det ekonomiska
ansvaret åvilar bosättningskommunen.
Slentrianmässigt torde man kanske se på Stockholm som en kommun man flyttar ut ur, inte
till, när sommaren kommer och man känner längtan till landet. Men givetvis finns det äldre
som av olika skäl tillfälligt vistas i Stockholm under en kortare eller längre tid, fast de är
bosatta i andra kommuner.
I dagsläget omfattas dessa äldre inte av valfriheten. Enligt Stockholms stads riktlinjer ska den
äldre ställa sin ansökan till en specifik stadsdelsförvaltning, och hemtjänsten ska utföras av
den förvaltningens kommunala hemtjänst.
Det gör exempelvis att en äldre person som är i behov av specifik språkkompetens kan få
svårt att få den hjälp hen behöver. Och det gör att en äldre som till vardags har en utförare
med ett specifikt arbetssätt eller etik inte kan få samma bemötande i Stockholm även om
utföraren är verksam i båda kommunerna.
I andra kommuner, exempelvis Österåker eller Värmdö, omfattas äldre som tillfälligt vistas i
kommunen av samma valfrihetssystem för hemtjänst som de stadigvarande bosatta äldre. Det
finns ingen anledning för Stockholm att inte tillämpa samma princip. Det är dock viktigt att
informera om de möjligheter som finns för äldre att få vägledning i sitt val genom Hitta och
jämför service och Äldre Direkt.
Med anledning av det ovan anförda yrkar jag:
Att kommunfullmäktige i enlighet med vad som ovan anförts ger äldrenämnden i uppdrag att
ta fram förslag på ändrade riktlinjer för att möjliggöra för äldre som tillfälligt vistas i
Stockholm att välja hemtjänstutförare på samma villkor som äldre som är stadigvarande
bosatta här.

