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Köhantering och förmedling av lediga platser till
vård- och omsorgsboenden under Covid-19
Bakgrund
Staden har redan vidtagit ett antal åtgärder för att minska risk för
smittspridning till vård- och omsorgsboenden. Bland annat har flytt
mellan vård- och omsorgsboenden pausats. Detta innebär att de som
bor på ett vård- och omsorgsboende och som står i kö för att flytta
till ett annat vård- och omsorgsboende inte erbjuds någon ledig
lägenhet, därmed behåller de sin plats i kön.
Erbjudande om ledig lägenhet erbjuds idag endast till de som inte
har ett verkställt beslut, dvs till de som vistas på sjukhus och inte
kan återgå till ordinärt boende och till de som vistas i ordinärt
boende med hemtjänst. Om den enskilde tackar nej ska den ställas
sist i kö.
Det har visat sig att ett flertal av de som vistas i ordinärt boende
tackar nej till erbjudande om ledig lägenhet med anledning av
covid-19. Dels finns en oro för att bli smittad och dels kan
möjligheten att få hjälp av närstående med flytten vara begränsad.
Närstående kan i vissa fall tillhöra riskgruppen, ha
symptom/smittats och bo i andra delar av landet eller utomlands och
saknar möjlighet att resa.
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De som står i kö till vård- och omsorgsboende och inte har ett
verkställt beslut ska få ett erbjudande om ledig lägenhet så att
verkställighet kan ske. Om den enskilde tackar nej med anledning
av ovanstående bör denne behandlas lika i köhanteringssystemet
som de som redan bor på ett vård- och omsorgsboende, det vill säga
de får behålla sin plats i kön och ska inte ställas sist i kön. Detta
förutsätter att det beslutas om tillfälligt undantag från bestämmelsen
i avsnitt 5.4 Regler vid erbjudande om lägenhet i äldrenämndens
Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom
äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden.
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Ordförandebeslut
Ett undantag från bestämmelsen om erbjudande av lägenhet i
äldrenämndens tillämpningsanvisningar införs gällande de personer
som inte har ett verkställt beslut om vård- och omsorgsboende och
som tackar nej till ett erbjudande om ledig lägenhet, så att dessa
personer får behålla sin plats i kön till det berörda vård- och
omsorgsboendet.
Detta beslut gäller från och med den 29 april till och med den 30
juni 2020 om inget annat beslutas.

För äldrenämnden enligt delegation
Den 28 april 2020

Erik Slottner
Äldre- och trygghetsborgarråd
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