Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2022-05-31

§ 235 Motion (M) - Utöka valfriheten inom särskilt
boende, svar
Dnr KS 2018-310
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-14.
Ärende
Anita Jonasson Kroon (M), Fredrik Lundén (M) och Paul Lindvall (M) föreslår
i en motion daterad 2018-03-19 att:


Uppdra till kommunstyrelsen att i nära samverkan med berörda
nämnder undersöka och förbereda införandet av LOV (Lagen
om valfrihetssystem) vid nybyggnation inom särskilt boende.

Äldrenämnden beslutade 2020-05-28, § 61 att godkänna ett redovisat underlag
som vägledning vid val av avtalsform.
Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen med hänvisning till äldrenämndens beslut om vägledning vid val av avtalsform. Lag om valfrihetssystem är inte förenligt med att begränsa antal utförare och inte heller att
anvisa en viss geografisk placering där en utförare ska bedriva sin verksamhet.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår äldrenämnden tillstyrka förslaget
inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges beslut.
Äldrenämndens beslut 2022-04-22, § 28
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut.
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut.
1. Motionen besvaras med hänvisning till äldrenämndens beslut 2020-05-28, §
61, om vägledning vid val av avtalsform.
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-03
1. Äldrenämndens förslag tillstyrks.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till äldrenämndens beslut 2020-05-28, §
61 om vägledning vid val av avtalsform.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-06-14.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-03, § 142
Ojusterat protokollsutdrag äldrenämnden 2022-04-22, § 28
Tjänsteskrivelse - Utöka valfriheten inom särskilt boende, svar på motion (M),
2022-03-22
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Äldrenämnden
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