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Tillämpningsanvisningar för köhantering inom
särskilt boende för äldre
Svar på remiss avseende tillämpningsanvisningar för
köhantering inom särskilt boende för äldre
Förslag till beslut
1) Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
2) Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning
En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från
kommunstyrelsen angående reviderade tillämpningsanvisningar för
köhantering inom särskilt boende för äldre. Remissen ska besvaras
senast 28 januari 2022.
Nuvarande tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom
äldreomsorgens vård- och omsorgsboende reviderades den 29
september 2020. Tillämpningsanvisningarna avseende
äldreomsorgens servicehus beslutades av kommunfullmäktige den
16 november 2017.
I budget för 2021 gavs äldrenämnden i uppdrag att ansvara för
central köhantering avseende korttidsvård.
Äldreförvaltningen föreslår att bifogade förslag till
tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom särskilt
boende för äldre ersätter nuvarande tillämpningsanvisningar samt
att särskilda anvisningar för korttidsvård införs.
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Tillämpningsanvisningarna har genomgått redaktionella
förändringar och en språklig granskning. Förslaget innehåller
nyheter i den meningen att tidigare tillämpningsanvisningar har
slagits ihop samt att nya anvisningar avseende korttidsvård införts.
Förvaltningen ställer sig positiv till att tillämpningsanvisningarna
samlas i ett och samma dokument. Det ger en enkelhet och tydlighet
för berörda parter.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget om
tillämpningsanvisningar för köhantering inom särskilt boende för
äldre till Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande senast 28 januari
2022. Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret samt
till övriga stadsdelsnämnder i Stockholms stad.
Kommunfullmäktige har vid olika tillfällen beslutat att
äldrenämnden ansvarar för central köhantering av särskilt boende
inom äldreomsorgen.
Den centrala köhanteringen avseende vård- och omsorgsboende
startade i december 2012 och tillämpningsanvisningar för
köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och
omsorgsboende utformades utifrån kommunfullmäktiges beslut om
riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och
omsorgsboenden. Nuvarande tillämpningsanvisningar reviderades
och beslutades av äldrenämnden 29 september 2020.
2017 fick äldrenämnden ett utökat uppdrag med att administrera
central köhantering avseende servicehus.
Tillämpningsanvisningarna för servicehus beslutades av
kommunfullmäktige 16 november 2017.
I budget för 2021 fick äldrenämnden i uppdrag att utöver
ovanstående även ansvara för central köhantering för korttidsvård.
Med anledning av detta förslås anvisningarna även omfatta denna
insats.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samverkan med
avdelningen för äldreomsorg. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 17 januari och i rådet
för funktionshinderfrågor den 18 januari 2022.
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Ärendet
Kommunfullmäktige har vid olika tillfällen beslutat att
äldrenämnden ansvarar för central köhantering av särskilt boende
inom äldreomsorgen. 2012 centraliserades köhanteringen för vårdoch omsorgsboende och 2017 centraliserades köhanteringen för
servicehus. I samband med respektive införande har
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsboende och
servicehus tagits fram och reviderats utifrån kommunfullmäktiges
beslut om riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens
vård- och omsorgsboenden.
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Tillämpningsanvisningarna är ett stadsövergripande dokument som
anger vilka regler som gäller för stadens köhanteringssystem i
enlighet med gällande lagstiftning. Genom att köhanteringen sker
centralt säkerställs en stadsgemensam rättssäkerhet och
likabehandling. Tillämpningsanvisningarna ger ett stöd för
biståndshandläggarna och den centrala köhanteringen samt anger
vad som gäller för den enskilde
I budget för 2021 utökades äldrenämndens uppdrag med ansvar för
central köhantering för korttidsvård.
Tidigare har anvisningarna upprättats efter det särskilda boendets
inriktning, nu föreslår äldreförvaltningen en gemensam
tillämpningsanvisning för särskilt boende där samtliga
boendekategorier som hanteras i köhanteringssystemet finns med.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till att tillämpningsanvisningarna
för äldreomsorgens olika särskilda boendeformer samlas i ett och
samma dokument. Det ger en enkelhet och tydlighet för
biståndshandläggarna och den centrala köhanteringen som
säkerställer en stadsgemensam rättssäkerhet och likabehandling.
Förvaltningen ser ett behov av att köreglerna för de olika särskilda
boendeformerna förenklas i ett stadsgemensamt dokument så att
dessa på ett enklare sätt än nu kan kommuniceras till invånarna.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Odini Nzeribe
Avdelningschef

Bilagor
Tillämpningsanvisningar för köhantering inom särskilt boende för
äldre.
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