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Strategisk plan för särskilda boende- och korttidsplatser, nulägesrapport
2018 samt bedömning och fortsatt arbete 2018-2028

HVO-2018-1059
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till strategisk plan för särskilda
boende- och korttidsplatser. Planen ska ligga till grund för det fortsatta strategiska arbetet för
att kunna tillgodose tillgången och kvaliteten av nuvarande och framtida särskilda boendeoch korttidsplatser. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden kommer årligen att informeras om
förvaltningens arbete inom planens område.
Charlotte Glimskog redogör kort för ärendet.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förslag till strategisk plan för särskilda boende- och korttidsplatser,
nulägesrapport 2018 samt bedömning och fortsatt arbete 2018–2028.

Yrkanden

Moderaterna och Liberalerna yrkar genom Lilian Gerleman (M) att ett tillägg görs under
punkten 5.2.2. Projektering av ersättningsboenden "..samtidigt som dialog förs med fria
välfärdsaktörer".
Carina Nilsson (S) yrkar avslag till Lilian Gerlemans (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till yttrande,
samt förvaltningens förslag till yttrande med föreslagen tilläggsmening från Moderaterna och
Liberalerna. Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordföranden att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer

Lilian Gerleman (M), Elisabeth Elgh (M), Peter Ollén (M), och Narcis Spahovic (L)
reserverar sig i den del av beslutet där den föreslagna tilläggstexten från Moderaterna och
Liberalerna avslogs, bilaga 3.
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Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2018-06-15
Ärende angående Strategisk plan för särskilda boende- och korttidsplatser,
nulägesrapport 2018 samt bedömning och fortsatt arbete 2018-2028
HVO -2018-1059
I ärendet nämns inte med ett ord fristående välfärdsaktörer. Moderaterna och Liberalerna
finner detta anmärkningsvärt. För oss är det en självklarhet att man som omvårdnadstagare
ska ges valfrihet inom äldreomsorgen och om man är missnöjd kunna välja bort.
Moderaterna och Liberalerna yrkade därför att det i förslaget till strategi på sidan 15 under
rubriken 5.2.2 Projektering av ersättningsboenden skulle göras tillägg så att sista meningen
löd ”Mot bakgrund av detta är det angeläget att under 2018 påbörja projektering av
ersättningsplatser samtidigt som dialog förs med fria välfärdsaktörer för att öka tillgången,
valfriheten och kvalitén för våra äldre”och att det i rubriken till nämnda stycke till följd härav
skulle läggas till och dialog med fria välfärdsaktörer.
Då vårt tilläggsyrkande inte vann majoritetens gillande anför vi reservation i denna del.
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