


Pensionärsrådet 
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(171117)

Kösituationen
Handläggning 
Nya boendeformer



Boendeansökningar som ej är fördelade till 
handläggare
• Servicelägenhet 88 (55)
• Vårdbostad 53 (16)
• Ansökan från annan kommun 19 (23)
Äldst servicelägenhet inkom 180307

Äldst vb inkom 180307

Äldst gruppboende inkom 180712

Biståndsbedömarna i äldregruppen fattar i genomsnitt 439 (430) 
beslut per månad.

Ansökan från annan kommun kan gälla antingen servicelägenhet 
eller vårdbostad

Hemkommunen gör utredning



Servicelägenhet

• 4 (7) personer i kö

• Ingen har väntat längre än tre månader
• 4 beslut från november

Nio personer har ett pågående erbjudande



Vårdbostad med inriktning demens

• 22 (31) personer i kö

• 1 (4) väntat längre än tre månader, har fått erbjudande men valt 
att tacka nej

• Ytterligare två har nu ett pågående erbjudande

• 1 beslut augusti

• 1 beslut september

• 4 beslut oktober

• 15 beslut november

• 3 beslut december

• 9 vistas på korttidsboende 



Vårdbostad (tidigare ålderdomshem och 
sjukhem)
• 10 (7) personer i kö

• Ingen har väntat längre än tre månader
• Ytterligare tre har pågående erbjudande
• 1 beslut september
• 11 beslut november
• 2 beslut december
• 6 vistas på korttidsboende



Trygghetsboende
Ej biståndsprövat
• Översten 74
• Johannelund 49
• Stolplyckan 69
• Ullstämma 15
• Tröskaregatan 5
• Härnebacken 5
• Sturefors 4  
• Bestorp 1
Samma person kan stå i kö till tre alternativ.



Händelser som påverkar

• Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård

• Högt inflöde av ansökningar, samma antal personer 
(ca 4100) men de söker fler insatser.

• Förenklat beslutsfattande – uppdrag
• IVO genomfört tillsyn
• Ny organisation 2019 – Äldrenämnden får ansvar för 

myndighetsutövning
• Nytt arbetssätt ska förbättra kontinuiteten



Inflöde (OBS fram till 6 dec)
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