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Socialnämndens arbetsutskott

Motion från Uno Hansson (V) om offentligt
drivna vårdboenden
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:
-

föreslå kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Uno Hansson (V) har inkommit med en motion angående offentligt drivna
vårdboenden.

Beskrivning av ärendet
Analys och förslag
Hörby kommun placerar i sällsynta fall externt. Motivet bakom flertalet av
dessa placeringar är att det krävs en särskild spetskompetens.
Om Skånes kommuner skulle ha denna spetskompetens i egen regi finns det
en risk för skenande kostnader i samband med tomma platser.
Närhetsprincipen inom socialtjänstlagen innebär bland annat att insatserna
ska sättas in så nära den enskildes invanda miljö som möjligt (SoL 2015:982
kap. 6 §1). Att arbeta på det sätt som vänsterpartiet föreslår skulle innebära
svårigheter att efterleva lagstiftningen då det kan bli aktuellt med långväga
placeringar.
Vidare stadgas det i SoL kap.2A §4 att den placerande kommunen behåller
hela ansvaret för att de hjälp och stödinsatser som kan komma att behövas
under placeringstiden för de personer som kommunen beslutat ska vistas i
annan kommuns särskilda boendeformer. Denna del går inte att friskriva sig
ifrån, oavsett om personen vistas i kommunal eller privat regi. Däremot har vi
en kvalitetsförsäkring och prisförsäkring på våra privata entreprenörer som
ingår i Kommunförbundet Skånes ramupphandlingar. Därför är detta
alternativ att föredra vid externa placeringar.
Sektor Omtankes förslag till beslut
Sektor Omtankes förslag till beslut är att:

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77
kommunen@horby.se | www.horby.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-05

Version

Sida

2 (2)
Dnr

SN 2021/233

Sektor Omtanke

-

socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, stab, 2021-11-11
Motion från Uno Hansson (V) om offentligt drivna vårdboenden
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Sanna Sandström
Verksamhetschef vård och omsorg
Kristin Obad
Myndighetschef

