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Hemställan om E-tjänstmedel för utveckling av
köhanteringssystemet inom vård - och omsorgsboende
Äldreförvaltningens förslag till beslut
1. Äldrenämnden hemställer om e-tjänstmedel om 1 374 tkr för utvecklingskostnader
av Paraplysystemet för köhanteringssystem inom vård- och omsorgsboende
2. Äldrenämnden uppdrar åt direktören att beställa utvecklingen

Gunnel Rohlin
direktör

Chatrin Engbo
avdelningschef

Bakgrund
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2007 beslutat att valfriheten ska öka och att staden
ska skapa förutsättningar för att ge invånarna så stor valfrihet som möjligt. Inriktningen är
att stadens verksamheter, organisationer och arbetssätt ska anpassas för att möta
Stockholmarnas behov. Valfriheten innebär att brukare som efter biståndsbedömning
beviljas plats på ett vård- och omsorgsboende ska kunna välja var han/hon vill bo.
Valfriheten ska gälla alla vård- och omsorgsboenden som ingår i valfrihetssystemet. För att
möjliggöra valfriheten pågår en utveckling av ett köhanteringssystem. Den äldre som har
fått ett bifallsbeslut för vård- och omsorgsboende ska kunna göra sitt val utifrån de platser
som finns i köhanteringssystemet och även kunna se var det finns lediga platser. Den äldre
ska även kunna ställa sig i kö till ett boende som för tillfället inte har några lediga platser.
Från och med 1 juli 2008 kommer det att vara biståndshandläggaren som ställer den äldre i
kö till de vård- och omsorgsboenden denne önskar flytta till och för att möjliggöra att den
äldre i framtiden själv eller genom dennes ställföreträdare via Stockholm.se och ”min sida”
ska kunna ställa sig i kö till önskat vård- och omsorgsboende måste stadens
verksamhetssystem Paraplysystemet vidareutvecklas. Vidareutvecklingen av
Paraplysystemet produktionssätts i två etapper den första tillsammans med vårversionen av
Paraplysystemet i juni 2008 och den andra under hösten 2008.
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Äldreförvaltningen har tillsammans med förnyelseavdelningen under februari månad
lämnat in en e-tjänst ansökan för vidareutveckling av Paraplysystemet gällande
köhantering, ersättningshantering, digitala omvårdnadsjournaler och serviceguiden. Då
denna ansökan inte är komplett kommer beslut att fattas i augusti 2008 om hela ansökan får
ta del av e-tjänstmedel. Äldrenämnden har beviljats medel för förstudie om digitala
omvårdnadsjournaler.
Alla aktörer inom valfrihetssystemet ska finnas presenterade på ett, för de äldre och deras
anhöriga, lättillgängligt sätt. För att underlätta valet ska också kvalitetsredovisningar och
resultat från brukarundersökningar redovisas för respektive boende.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningens utvecklingsavdelning.

Förvaltningens synpunkter och förslag
En förstudie är genomförd för utvecklingen av köhanteringen inom paraplysystemet.
Kostnaden om 100 tkr för förstudien har finansierats inom äldrenämndens budget.
Äldrenämnden måste besluta om beställningen av utvecklingen av paraplysystemet för
köhanteringen enligt avropsavtalet, bilaga 1 då kostnaden överstiger delegationsordningens
beloppsgräns och för att finansieringen ska göras inom stadens e-tjänstmedel. Kostnaden
om 1 374 tkr utgör takpris för utvecklingen av etapp 1 av köhanteringen.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta att hemställa om e-tjänstmedel om
1 374 tkr för utvecklingskostnader av Paraplysystemet för köhanteringssystem inom vårdoch omsorgsboende samt uppdra åt direktören att beställa utvecklingen.

Bilaga 1. Avropsavtal-Köhantering inom vård- och omsorgsboende
samt kvalitetsredovisning

