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Till statsrådet och chefen för

Socialdepartementet
WallströmMargot

Genom beslut regeringen den december bemyn-14 1995av
digades chefen för Socialdepartementet tillkalla särskildatt en
utredare med uppgiften kartlägga fråganoch analyseraatt om
bemötande äldre Dir. 159.1995:av

Dåvarande statsrådet Ingela Thalén utsåg den januari15 1996
kommunalrådet Britta Rundström, Helsingborg, till särskild
utredare med detta uppdrag.
Som sakkunniga i utredningen har förordnats

Kerstin Ahlsén, förbundssekreterare, Svenska Kommunförbun-
det

Ahlström,Yvonne ombudsman, Sveriges Kommunaltjänste-
mannaforbund, SKTF

Äldrecentrum,Andersson, docent,Lars Stiftelsen Stockholm
Stig professor, Hälsohögskolan,Berg, Jönköping

Eriksson, ombudsman,Evy Svenska Kommunalarbetareforbun-
det, Kommunal

Äldrecentrum,Yvonne Forsell, med. dr., Stiftelsen Stockholm
Nils Gustavsson, Pensionärernas Riksorganisation,ordf.,v.
PRO
Kristina Jennbert, departementssekreterare, Socialdepartemen-
tet
Lennart Johansson, avdelningsdirektör, Socialstyrelsen
Margareta Liljeqvist, utredare, Landstingsförbundet
Elvy Olsson, förbundsledamot, Sveriges Pensionärsforbund,
SPF
Alice Rinell rektor,Hermansson, Högskola, StockholmErsta

Som sekreterare i utredningen har förordnats Elisabet Spjuth
from. den 4 1996 och Ann-Charlotte Carlberg fr.o.m.mars
den augusti 1996.1



frågaHärmed överlämnar jag delbetänkandet flyttaRätt att en-
betänkandet läggerbemötande äldre SOU 161.1996: Iom av

för möjligheternajag förslag rättslig reglering stärkaattom en
for äldre flytta till kommun.att en annan

slutföras den majdet fortsatta arbetet skall 30I senastsom
frågorviktiga bemötandetkommer jag belysa andra1997 att om

föreslå åtgärder brister. Enligtäldre och kan undanröjasomav
mina direktiv jag bl.a. goda exempelkommer presenteraatt

syftet ii landsting medutvecklingsarbete kommuner och att
innehållet vård äldre.positiv mening förändra i och omsorg om
fortsättningsvis, i enlighet med uppdra-Utredningen skall även

utåtriktat stimuleraoch till debattbedrivas sättget, ett om
förhållningssätt och attityder till äldre.

låtitdärför framställaFrågorna berör alla medborgare. harJag
i kassett och med lättlästdetta delbetänkande punktskrift,

text.
framläggs i full enighetFörslag i föreliggande delbetänkande

med sakkunniggruppen.

novemberHelsingborg i 1996.

Britta Rundström

/Elisabet Spjuth

CarlbergAnn-Charlotte
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Sammanfattning

Efter regeringsbeslut i december har särskild utredare1995 en
tillkallats, kommunalrådet Rundström, Helsingborg, medBritta
uppgift frågankartlägga och analysera bemötandeatt om av
äldre. Företrädare for pensionärsorganisationer, fackliga orga-
nisationer, bådaforsknings- och utbildningsenheter, de kom-
munförbunden, Socialstyrelsen Socialdepartementet harsamt
förordnats sakkunniga bilaga 2.som

det följande kort sammanfattning kapitelI degörs en av som
ingår frågai delbetänkandet flytta"Rätt bemötandeatt en om-

äldre" SOU 1996:161av

l Utredningens uppdrag m.m.

skall enligt dir. 159 kartlägga och analysera bristerJag 1995:
bemötandei äldre inom vård och i offentligav omsorg, annan

föreslå åtgärderverksamhet kan bidra till avhjälpasamt attsom
brister missförhållandenoch i bemötandet äldre.av

frågaden behandlas iUtöver detta delbetänkande ochsom
äldres möjligheter vård-omfattande ochatt oavsettsom avser

omsorgsbehov flytta till kommun, skall jag belysa fleraen annan
områden.andra
berör bl.a. olika faktorer påverkarDe hos personal som

bemötandet äldre. detta ocksåsammanhang kan det bliIav
aktuellt studera exempelvis utbildningssystem for berördatt
personal och arbetsledarskapets betydelse.

Vidare skall jag belysa vilket olika faktorer hos äldresätt
har betydelse för hur den äldre upplever bemötandet och
samtidigt hur låterhan/hon sig bemötas. direktiven uppmärk-I

äldre invandrare växande i samhälletatt ärsammas en grupp
och särskilda ställskrav verksamheters kompetens vidatt
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mellan olika kulturer. Bemötandet äldre invandraremöten av
skall därför belysas.

Faktorer i organisation och struktur bidrar till brister isom
kvalitet och bemötande skall kartläggas och analyseras. Det ger
anledning bl.a. studera utformningen särskilda boendefor-att av

och hur skillnader i utformning kan ha betydelse förmer
bemötandet.

kommunerI och landsting pågår utvecklingsarbete med in-
riktning kvalitet innehålloch i vårdoch äldre.omsorg av

skallDetta beskrivas och goda exempel skall spridas. skallJag
inhämta internationella erfarenheteräven och kunskaper inom

området.
Genom konferenser, seminarier, mediabelysning skall jagm.m.

lyfta fram frågor bemötande attityderoch till äldre ochrörsom
stimulera Frågornadebatt. vilket betonas iöppen rör,en
direktiven, alla samhällsmedborgare, mångai fall i rollen som
anhörig eller närstående.

utredningsarbetetFör gäller, de direktivutöver nämnts,som
visa hur förslag innebär utgiftsökningar eller inkomst-att som

minskningar skall kunna finansieras inom för totalt settramen
minskade eller oförändrade dir. 1994:23. Vidare skallresurser
jämställdhetspolitiska konsekvenser redovisas dir. 124.1994:

Utredningsarbetet skall avslutat den maj30 1997.senastvara

2 Grundläggande principer för omsorg om

äldre aktuella problem i samband med-
äldres önskemål flyttaattom

Kapitlet lyfter fram viktiga principer fastlagts for äldreom-som
innehåll och utveckling.sorgens

Socialtjänstlagen 1980:620, hälso- sjukvårdslagenoch
1982:763, åliggandelagen 1994:953 lagen 1993:387samt

stöd och service till vissa funktionshindrade markerarom
samtliga vikten enskildas självbestämmande och integritetattav
respekteras.

ÄldreomsorgendenI proposition handlar inför 90-som om
talet prop. 1987/88: 176 lyfts särskilt principer fram;tre rätten
till integritet, trygghet och valfrihet. bl.a. medDet sägs en
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uppnåttmänniska23 ..."enformuleringväsentlig att som
individ medgammalhandålder i förstainte etthög är utan en

ochuppfattningsinsig, medliv bakomunikt enomegen
liv".sitt fortsattavill levahur honbeslutasjälvklar rätt att om

Ädelrefor-ledde tillockså i förarbetenbetonadesDetta som
konsta-kanhuvudmannaskapsförändringen 1992. Jagochmen
viktigaförverkligaförförutsättningarskapatsdet atttera att

bl.a.framkommerSamtidigtäldre.inomprinciper omsorgen om
utvärderingen1996Socialstyrelsens slutrapporti över av

Ädelreformen återstårmycket göra.attatt
fått konstateradirektiv jagdeöverensstämmelse medkan iJag

i äldreom-innehålletutvecklaochdags belysadet är attatt nu
sorgen.

prin-debetydelsegrundläggandedet attJag äratt avanser
värdighettrygghet,självbestämmande,fastställtsciper omsom

humanistiskadenuttryck förtydliggörsintegritetoch som
lika,värdemänniskorsAllamänniskosynen. oavsett t.ex.är

imåste konkretiserasfunktionsförluster.ålder och Detta var-
vården ochibetydelsefulltminstoch intedagsarbetet är omsor-

och villkanandraberoendeheltde gamla attär avsomomgen
behov.personligatolka deras

vidkonsekvensbeskrivningarochjag analyserDärför attanser
måste inne-förändringar alltidstrukturellaorganisatoriska och

föränd-påverkasanhörigaoch derashur enskildafatta av
ringarna.

grundläggandeitrovärdighetenexempelkonkretEtt rörsom
flytta.möjligheterfrågan äldresprinciper attär om

kommunerupplevtvanmakt deMånga beskrivit denhar när
kunnanärstående skalläldrehinder för derasuppställer att

kommun.tillönskad flyttninggenomföra annanenen
jagde hindersammanfattningkapitel korti dettaJag gör aven

berättelsersåväl anhörigasspåra imigtyckt genomsom
i andrahinderåterkommer till dessamassmedia.exempel i Jag
dubblauppfattarför vad jaguttryckkapitel vill här somgemen

och derastrygghetroll för äldrestill anhöriga.budskap Deras
uppmärksammats.äldre harvårdi ochinsatser omomsorg

anhörigamellanmånga fall kontakternaförsvåras iSamtidigt
flyttningshinder.olikaäldreoch de genom

exempelgivit tydligaår harmassmedia under 1996Debatten i
flyttnings-frågan äldresockså visathardetta. Den att om
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möjligheter och bemötandet gamla många. Dettaav engagerar
starka intresse och denna förväntan konstruktiva förslag från
utredningen enligt min mening viktigär tillgång tillvara.att taen

3 Bakgrundsbeskrivning

Rätten för äldre flytta till särskilda boende-att ochpersoner
vårdformer i andra kommuner och landsting har sedan 1980-
talet betonats i flera sammanhang. Uttalanden gjortssom av
riksdagen, regeringsföreträdare, bådade kommunförbunden,av
statliga utredningar m.fl. präglas enighet möjlig-stor attav om
heterna skall främjas.

År både1989 Landstingsförbundet och Svenska Kom-gav
munförbundet rekommendationer till sinaut medlemmar om

flytta mellan kommunerrätten att och landsting.
harJag den dåvarande äldredelegationennoterat att ansåg att

dessa rekommendationer kunde erbjuda tillfredsställandeen
lösning ändringar i socialtjänstlagen någonutan eller tvingande
regel i hälso- och sjukvårdslagen. Samtidigt såg delegationen
risken rekommendationerna inte skulleatt tillräckliga förvara

uppfylla mål riksdagenatt angivit möjligheternasom attom
flytta för bl.a. äldre. Uppföljning och utvärdering ansågs därför

angeläget.vara
Svenska Kommunförbundet rekommenderar cirk. 1989:65

kommunerna positivt verka föratt äldreatt personer ges
möjlighet erhålla bostad i servicehusatt med helinackordering
eller servicebostad i kommun. Kommunen bör undanröjaannan
hinder kan finnas för flyttning. börDet inte förekommasom
krav betalning kommunerna emellan med stöd avtal ellerav-
överenskommelser för kostnader for platser i service--
hus/servicebostad.

Som jag beskriver i kap. ansågäven 7 Svenska Kommun-
förbundets styrelse det svårt i rekommendationen exaktatt mera

generella regler för vad rimligt beträffande anknyt-ange ärsom
ning till kommun.en

Rekommendationen har inte reviderats efter huvudmanna-
skapsreforrnen 1992. Huvudprinciperna äldres möjligheterom
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flytta har understrukits brev till kom-1996-05-30att genom
från ordföranden i Svenska Kommunförbundet.munerna

År gjorde Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbun-1992
det kartläggningar for utvärdera rekommendationensatt
tillämpning. bakgrund bl.a. resultaten bedömde SvenskaMot av
Kommunförbundet rekommendationen borde kunna fortsättaatt

tills vidare.gällaatt
kapitlet redovisar jag vissa problem det s.k.I även rörsom

vistelsebegreppet ansvarsförhållandenoch mellan kommuner.
Ansvaret for den enskilde skall den hjälp han/honatt

åvilarbehöver idag enligt socialtjänstlagen SoL vis-§3
telsekommunen. Vistelsekommunen den kommun där denär
enskilde befinner sig hjälpbehovet inträder. Vistelsekommu-när

åtgärderdock inte skyldig vidta alla kan behövasär attnen som
enskildeden bosatt i kommun.när är en annan

kapitlet några frånredovisas domar kammarrätten ochI
Regeringsrätten där den nuvarande regleringen vistel-om

åberopatssekommunens i domsskälen och utgjort hinderansvar
for enskilda äldres önskemål flyttning till kommun.om annan

Utveckling4 bostads- och stödformerav

för äldre

Äldres möjlighet flytta till särskild iboendefomiatt en annan
kommun påverkas tendenser i utvecklingen bostads- ochav av
stödformer inom äldreomsorgen. lämnar därför kortJag en
översikt i detta kapitel kommunernas omfattande insatseröver
i form särskilt boende, hemsjukvård.hemtjänst och Avav

sådana år.samtliga med insatser cirka 60 80är procentpersoner
och äldre. i åldersgrupp fårAndelen denna insatser varierarsom
kraftigt mellan olika slags kommuner storstad, förort, gles-
bygd och mellan enskilda kommuner. iFörortskommuner har
genomsnitt den lägsta andelen medan glesbygdskommunema
har den högsta.

Vid utgången år bodde särskilda1995 135 400 iav personer
boendeformer. ökning 3,3medDet 6 500är en personer
procent jämfört årmed alla1993. Nästan ärvarannan av som
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år och90 äldre bor i särskilt boende. samtligaAv i dessa
boendeformer kvinnor.70är nära procent

Beträffande bostadsstandard i särskilda boendeformer kan
konstateras drygt det40 totala antalet bostäderatt procent av
123 000 fullvärdiga bostäder, dvs. utrustadeär med minst ett

Åroch kök eller med och halvt och kokvrå.ett ettrum rum
saknade1995 25 bostäderna kokmöjligheter. 13procent av

dem bor i särskilda boendeformer har inteprocent egetav som
hygienutrymme.

ÄdelreforinenSocialstyrelsen har i sin utvärdering funnitav
de gamla sjukhemmen inte byggts i önskad omfattning.att om

Platserna i flerbäddsrum har inte minskat.t.ex.
Beträffande hemtjänst/hemsjukvård konstateras, det vidatt

utgången år drygt1995 154 700 i sinav var personer som
ordinarie bostad hade sådana insatser. minskningDetta är en
med jämfört21 600 med 1993. Drygt 55 demprocent av som
fick insatser år och80 äldre.var

samtligaAv med hemtjänst och/eller hemsjukvård det cirkavar
fick37 hjälptimmar1-9 under novemberprocent 1995.som

Drygt fick4 eller flera120 hjälptimmar antaletprocent -
detta gäller har minskat med 500närapersoner som personer

sedan 1993.
Trots anhöriga omfattande insatser vårdi ochatt gör omsorg

äldre årdet 1995 endast 4 000 fick hjälpom var personer som
någon anhörig anställd kommunenav som var av som

vårdbiträde. 7 fick000 ekonomisk ersättning för sinapersoner
insatser i form anhörigbidrag.av

Allt krav ställs primärvård och kommunalstörre äldreom-
bl.a. inom särskilt boende. Framförallt vårdenharsorg, av

med demens blivit växande uppgift liksom ävenpersoner en
omhändertagandet i livets slutskede.av personer

Ädelutvärde-finns enligtDet Socialstyrelsens slutrapport över
ringen problem kring medicinska insatser i äldreomsorgen -
brister bl.a. vårdplanering, hjälpmedelsinsatserrör ochsom
omprövning läkemedelsordinationer.av

Socialstyrelsen har konstaterat eftersatt behov reha-ett av
bilitering och insatser för ändra förhållandet många iatt att
särskilda boendeformer har ganska innehållslös vardag.en

Beträffande hemvården drar Socialstyrelsen slutsatsen att
utvecklingen följer den tendens märkts sedan 1980-talet,som
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fårdvs. allt färre hjälp och insatserna koncentreras till de allra
äldsta och hjälpbehövande.mest

Flyttningsmönster5 bland alla äldre över

65 år

harJag för fråganperspektiv flyttningar till särskiltatt ge om
boende i kommun studerat i vilken omfattning äldreannan

dvs. samtliga år och äldre vård-65 ochoavsettpersoner
omsorgsbehov flyttar och såde i fall flyttar.vart

Analyser befolknings- och flyttningsstatistik årenför 1986,av
1989, och visar1992 äldres1995 flyttningar litenatt utgör en
del samtliga flyttningar i hela befolkningen. åldersgruppenIav

det65 65-79 föröver är merpartenpersoner som svarar av
flyttningarna.

någoti dagDet vanligare med flyttningar blandär äldre förän
något årtionde sedan. framföralltDet flyttningar denär inom

Äldrekommunen ökat. flyttar företrädesvisegna som personer
inom den församlingen och därefter inom denegna egna
kommunen. Detta särskilt tydligt bland ochär 80personer
äldre. flyttningarDeras sker med all sannolikhet främst till olika
former särskilt boende inom den kommunen.av egna

befolkningenI finns drygt milj.1,5 och65ärpersoner som
Åräldre. det1995 13 663 dem 0,9 procentvar personer av

flyttade från hemkommun till andra kommunersin inomsom
län eller till kommuner i andra län. dem2 426samma av var

år och80 äldre 0,6 befolkningen år och äldre.80procent av
främstDet äldre från storstadskommunernaär personer som

flyttar. flyttarDessa i omfattning till flera olika delarstörre av
landet vad gäller för äldre i andraän kommuner.som personer

flyttarDe oftare till kommuner inom det länet.egna
Inom respektive län har vanligen residensstäderna och/eller

storstäderna de flesta in- och utflyttningarna äldre. Det ärav
dock inte möjligt urskilja någon allmän tendens visaratt attsom
in- eller utflyttning i kommuner. flestaöverväger Destörre
kommunerna, förutom storstadskommunerna, har intenästan
någon nettoflyttning. gällerDet särskilt bland år80personer
och äldre. Störst rörlighet i förhållande till sin befolkning över
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rörlig-finns i förortskommunemai Stockholms län. Minst65
het finns i kommuner i Sverige.norra

kan mina studier konstatera rörligheten kom-Jag överattav
åldersgrupp vård-därmycket liten i den ochmungränser är

årdvs. bland ochomsorgsbehoven 80är störst,som personer
äldre. I bilaga redovisas samtliga kommuners nettoflyttningar3
år 1995.

Enkätundersökning äldres6 om

boendemöjligheter flytta till särskiltatt

i kommunen annan

anledning mitt möjligheterhar med uppdrag äldresJag av om
flytta till särskilt boende i kommun detatt ansett varaannan

tillämpningennödvändigt med belysningnärmare aven av
rekommendation cirk 1989:65Svenska Kommunförbundets

svårigheterde kommunerna upplever mestsamt av som som
framträdande. har därför riktat enkät till samtliga kom-Jag en

1996.muner sommaren
visar hälftenResultatet undersökningen mindre änattav av

har antagit Kommunförbundets rekom-kommunerna Svenska
mendation äldres flytta till särskilt boende irätt att ettom annan
kommun. fjärdedel kommunerna har inte för avsiktEn attav

den.anta
majoritetenden formella handläggningenOavsett uppger av

följer Samtidigt till-kommunerna de rekommendationen.att
lämpar hel del kommuner regler/riktlinjer innebär etten som
motsatsförhållande till innehåll.rekommendationens Precise-
ringar anknytningskriterier, krav folkbokföring, priorite-av

kommuninvånarering ersättningskrav kommuner-samtegnaav
ingåremellan vanligen i reglerna/riktlinjerna. hälftenMer änna

svårigheter65 procent kommunerna redovisar problem ochav
följa rekommendationen.att

hälften kommunerna 43 procent beskriver behovetKnappt av
erforderliga förändringar för det skall möjligtatt attav vara
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följa rekommendationen. förändringar främstDessa ut-avser
byggnad särskilda boendeformer, ekonomiska regleringar,av
förändringar i regelsystem lagstiftning i planeringsförut-samt
sättningar.

jämförelse med denI uppföljning rekommendationenav som
årgenomfördes SoS1991, 1993:12 har antalet ansökningar

till särskild boendeform i kommun knappast ökat medanannan
antalet avslag fördubblats. frånUnder tiden den juli till1 1995
och majmed 31 det1996 ansökte1285var personer som om
särskild boendeform i kommun. fickAv dessa 595annan

sin ansökan beviljad fick448 ävenpersoner varav personer
möjlighet flytta till kommun. Kommunernaatt en annan uppger

fick492 avslag sin ansökan särskilt boendeatt personer om
i kommun. skäl kommunernaDe för avslagannan som anger

främst brist platser/resurser i särskilda boendeformer.avser
Vidare sådana skäl tyder kommunerna ställerattanges som
höga krav anknytning till kommunen denära samt att egna
kommuninvånama prioriteras. Undersökningen visar även att ett
inte oväsentligt fårantal inte sin ansökan formelltpersoner
prövad. Kommunerna har dessutom redovisat 582att personer
väntade särskilt boende i kommun.annan

Flertalet dem flyttade vård-fick och omsorgsinsatserav som
i utflyttningskommunen. något fler kommunerDetäven är som

redovisar den enskilde redan bodde i särskilt boende jämförtatt
med de kommuner redovisar den enskilde ñck hem-attsom
tjänstinsatser i sin ordinarie bostad före flyttningen.

Ekonomiska ersättningssystem förekomma i ringauppges om-
fattning, del kommuner redovisar tvistertrots att en om
ersättningsfrågor hinder för äldres möjlighet flytta tillattsom
särskilt boende i kommun.en annan

Resultatet undersökningen enligt min bedömning stödav ger
för uppfattningen många kommuner inte följer inriktningenatt
i Svenska Kommunförbundets rekommendation. Kommunerna
"verkar inte positivt för äldre möjlighetatt attpersoner ges
flytta till särskilt boende i kommun".annan
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Varför flyttar äldre7

hänvisar i detta kapitel till Svenska KommunförbundetJag att
i sin rekommendation svårigheterna fastslåuttalat sig attom
generella villkor för äldre skall kunna flytta till servicebostadatt
i kommun. Rekommendationen dock viktenbetonaren annan

prioritera med anknytning till inflyttningskom-attav personer
då anknytning till anhöriga och andraFrämstmunen. avses

närstående. Andra skäl enskilde "tillhördennämns är attsom
viss religion eller visshar handikapp och önskar botypen av
tillsammans med eller tillhör religionandranära som samma

liknandeeller har handikapp" rekommendationen, 5.s.
Enligt studier vid Institutet för gerontologi i Jönköping Gerdt

Sundström, ibl.a. 17 har de flera äldre somhar barnSoS 94:
eller såflera dem i närheten. Det 63ärett t.o.m. att procentav

har det avstånd,barnet inom km vanligen15närmaste än
Andra lokala studier i Sverige och visatharNorgenärmare. att

det oña finns avstånd.släktkrets inom rimligtstörreen
flesta behöver inte flytta för ha anhöriga i geografiskDe att

Tillgångnärhet. till högre utbildning socialoch allmänt störreen
rörlighet avståndeninom och utanför landet kan medföra att
mellan äldre och deras barn ökar.

Iden enkät jag riktade till kommunerna 1996som sommaren
frågorfanns vilka skäl förelegat äldre flyttat inärom som en
kommun.annan

Helt dominerande dels anknytning till anhöriga, delsär
återflyttning till där vuxit eller varit yrkesverk-orten man upp

ocksåfinns flera andra skäl i enkätsvaren.Detsam.
finnerSammantaget jag dessa personliga skäl skallatt res-

pekteras. bakgrund principer förDet fastlagdaär mot av
äldre inte rimligt preciserade kriterier förattomsorg om ange

"godtagbara" skäl flytta.att

Överväganden8 och förslag

Kapitlet inleds med kort problemöversikt bl.a.en som samman-
fattar resultaten den enkät riktades till1996av som sommaren
samtliga kommuner. Avsikten bild kommuner-attvar en av
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rekommen-Kommunförbundetstillämpning Svenskaavnas
till kommun.flyttningar1989:65 äldresdation cirk. annanom

otillräcklig förrekommendationenkonstaterarJag är attatt
mål underlättaRiksdagensenskildas intressen.hävda attom

boende itill särskiltmöjligheter flyttaäldres att en annan
förverkligats.kommun har inte

överväganden

regleringOm rättslig
rättslig regle-mitt förslagmina överväganden införI om en ny

omfattandemeduppmärksammatring jaghar att personer
åldrande,normaltinte berorfunktionshinder, genomsom

funktions-till vissaoch service1993 87/ LSS stödlagen om
enligttill insatser LSSfå förhandsbeskedhindrade kan rättom

funnitharvid flyttning till kommun. Jag överatt personerannan
rättsligockså i behovår inte omfattas LSS65 är av ensom av

dockfinnerförverkliga flyttning.kunna Jagreglering för att en
förhandsbeskedföreslå lösning detskäl äränatt somen annan

knutet till LSS.
möjlighe-äldresförslag ökarättslig regleringEn attett omav

formenkommun kanflytta tillter att av engesannanen
rättighetslag kanskyldighetslag.rättighetslag eller En sägasen

vad han/hon harenskilde ochrikta sig till den rättangermera
myndigheten vad denförfå. skyldighetslag talarEnatt ommera

också deUtmärkandeförhållande till enskilda.iskall ärgöra
kommunal-respektiveförvaltningsbesvärskilda besvärsvägama,

besvär.
både beträffan-beslutVid förvaltningsbesvär kan omprövasett

Förvaltningsdomstolen kanlaglighet och lämplighet.de sätta ett
vadställe och direktöverklagade beslutetsbeslut i detnytt ange

endastkan domstolengälla.Vid kommunalbesvärskallsom
lämplighet.laglighet, inte dessbeslutetspröva

härdetingen anledning varför definnerJag ärpersoner som
möjligt.fråga rättsligt skyddskall än ärsämreett somgesom

rättighetsregleringföreslårjagleder tillDetta att somen ny
biståndsrätten socialtjänstlagen.enligt §skall knyta till 6an
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Övriga överväganden
har vidareJag det forslag Socialtjänst-lärrmatsövervägt som av

kommittén och innebär sammanhållet vård- ochettsom
kostnadsansvar for vistelsekommunen, dvs. den kommun som
den enskilde vill ifrån.flytta Vid flyttningar sker densom
enskildes initiativ detta enligt min mening inte lämpligär en
lösning. måsteDet principiell betydelse det ärattanses vara av
den kommun dit den enskilde flyttar skall forsom svara
behövliga insatser till invånare.alla sina

Betalning kommunerna emellan äldre flyttar ini-när eget
tiativ avvisar jag i likhet med den uppfattning redovisas isom
rekommendationen från Svenska Kommunförbundet.

ställer ocksåmig bakomJag rekommendationens synsätt att
inte fastställa preciserade anknytningskriterier någonfor att
skall "få" flytta till kommun. personliga skälenDeen annan -

oftast handlar närhet till anhöriga skallstörreattsom om -
respekteras. inte rimligt vissa anknytnings-Det är att attange
skäl godtas, andra inte.

Förslaget

reglering införs i socialtjänstlagen.En fylltEn 65ny person som
år och vill flytta till kommun skall ha tillrättsom en annan
bistånd inflyttningskommunen enligt socialtjänstlagen.§6av

biståndtillRätten efter framställning enskilde.denprövas av
Han/hon dåskall behandlas villkor andrasamma som
kommuninvånare i inflyttningskommunen.

Inflyttningskommunen skall skyldig tillpröva rättenattvara
bistånd den enskilde varaktigt vård-har omfattande ochom
omsorgsinsatser eller varaktigt i sådanabehov insatser.är av
Utflyttningskommunen skall vid biståbehov inflyttningskommu-

med den utredning kan behövas för bedömningennen som av
biståndsrätten.

Beslut bistånd enligt fården regleringen överklagas iom nya
den för förvaltningsbesvär gällande ordningen, dvs. först till
länsrätt, sedan kammarrätt och slutligen Regeringsrätten.

bakgrundMot mitt uppdrag äldre och denatt attav avser
problematik uppmärksammats flyttningar i de flesta fallsom om
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80-årsåldern, jag föreslagit deni hargällt att nyapersoner
år.rättsliga regleringen skall gälla 65överpersoner

har deockså åldern och äldrei 80Det är sompersoner
vård- omsorgsinsatserna.ochstörsta

Personkretsen
olikalagregleringenomfattasDe är personer som avsom av

omfattandevaraktigt harpsykiska och/eller fysiska orsaker
sådana insatser.vård- omsorgsinsatser eller i behovoch är av

ingår ienskildebehovet denindividuellaDet avgör om
handlardiagnos orsak till behovet.personkretsen, inte eller Det

insatser och tillsynbehov fortlöpandeharom personer som av
exempelviskaneller del dygnet.dygnet Detstorrunt varaav

svåra depressioner,med demenssjukdomar, storpersoner
funktionsnedsättningarfysiskaotrygghet och/eller olika som

åldrandeprocessen.uppkommit bl.a. genom
hai utflyttningskommunenönskar flytta kanPersonerna som

boende i olika formerstödformer; särskiltolika bostads- och
änst/hemsjukvårdhemtjordinarie bostad med insatsereller sin av

sjukhusvistel-efteranhöriga. kan,och/eller Personerna t.ex.av
också något korttidsboende ivistas i väntan annanense,

önskadebiståndsbedömningen vid denbostad. viktigaDet är att
och intepå individuella behovflyttningen fastatar personens

bedömning-låter bostad och stödden aktuella formen för styra
bästatillgodosesenskildes behov skall kunnahur denen av

sätt.
alltså behöver ha insatserFörslaget gäller dem garantera-som

överhuvudtaget kunnainflyttningskommunen förde i att
genomföra flyttning.en

exempelvismindre uttalade behoväldre harDe somsom
bostadandra anskaffabehov service bl.a. städning kan somav

få flyttat till denoch sin till insatser prövad denärrätt nya
kommunen.
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Inllyttnings- och utllyttningskommunens
skyldigheter

biståndFörslaget innebär enskilde framställningden göratt om
hos inflyttningskommunen. ske godkanDetta genom man om

Ävensådan närståendefinns. från anhörig elleransökan annnan
kan godtas det inte finns anledning detänatt anta annat attom

den enskildes vilja uttrycks.är som
Inflyttningskommunens tydliga i sammanhanget stärkeransvar

den enskildes rättsliga ställning. innebärFörslaget ett avsteg
från de bestämmelser gäller vistelsekommunenssom nu om
ansvar.

biståndtill inflyttningskommunen innebär denRätten attav
biståndetenskilde omfattas skall bedömassom av samma

invånare Biståndet,villkor andra i inflyttningskommunen.som
insatserna, skall tillsammans med den enskildeutformas
och/eller hans/hennes företrädare.

biståndBeslut enligt den regleringen gäller i likhet medom nya
förhållanden omedelbart. bestämmelser i förvalt-nuvarande Av

ningslagen följer den enskilde vid avslag skall besvärshän-att
visning för beslutet.kunna överklagaatt

förfrågningarnaturligt socialtjänsten vid förvissar sigDet är att
vad den enskilde har för avsikt. inte acceptabeltDet är attom

förfrågningarbesvara den enskilde kan uppfattasättett som
avslag ansökan.som en

Vistelsekommunen biståutflyttningskommunen skall
inflyttningskommunen med utredningsinsatser begäran av

Många gångerinflyttningskommunen. det fullt tillräckligtär
med den information enskilde företrädareden och/ellersom
lämnar inflyttningskommunen. Utredningen skall dock alltid

väldokumenterad och fokuseras den enskildes personli-vara
önskemål.behov ochga

Konsekvenser förslagetav
innebär något åtagande,Förslaget inte offentligt inte hellernytt

ökade kostnader totalt for kommunerna. Kostnadsfördel-sett
ningen mellan inflyttnings- och utflyttningskommunen en

dåförändras dock biståndenskild beviljas för flytta. Detatten
svårt bedöma vad det ökade flyttastödet för kunnaär att att

kan leda till omfördelningbeträffande kostnader mellan allaav
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kommuner tid. Kommuner under tid haröver som en en
nettoinflyttning kan nettoutflyttning.senare en

Kommunalekonomiska effekter kan preciseras först efter en
uppföljning. Behov kostnadsutjämningssystem dåkanav

det visar sig somliga kommuner följdövervägas, attom som-
den rättsliga regleringen har inflyttning äldrestorav av-

jämfört med andra kommuner.
Socialstyrelsen i samverkan med Svenska Kommunförbundet

föreslås i uppdrag följa utvecklingen. börDessutomatt
uppgifter äldres flyttningar ingå i den nationella socialtjänst-om
statistik årligen sammanställs Socialstyrelsen isom av sam-
arbete med SCB.
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Författningsforslag

Förslag till

ändringLag i socialtjänstlagen 1980:620om

1980:620Härigenom föreskrivs i fråga socialtjänstlagenom
dels och3 73 skall ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införas paragraf, 6 följandeatt en ny a av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3
Kommunen har det för de vistas i kommunenyttersta ansvaret att som
f°ar det stöd och den hjälp de behöver.som

Detta innebär ingen inskränkning i det vilar påansvar ansvar som
andra huvudmän.

frågaI den omfattas lagen 1994: 137 mottagandeom som av om av
asylsökande mfl. finns särskilda bestämmelser i den lagen.

§ meddelas föreskrifter16 a om
för kommunen falli visstansvar

för enskild utanförvistassom
kommunen.

§6 a
denna paragraf meddelas före-I

skrifter till bistånd förrättom
enskild utanför kom-vistassom

Föreskrifterna gällermunen. en-
skild uppjjøller de villkorsom

andra stycket.isom anges
Som villkor för biståndsrätten

gäller den enskildeatt
1.vill flytta till kommunen,

Lagen omtryckt 1988:871.
2Senastelydelse 1994:142.
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Zharfyllt och65 år
varaktigt har omfattande vård-

varak-och elleromsorgsinsatser
sådanabehovtigt i insat-är av

ser.
till bistånd enligtRätten prövas

föreskrifterna § och6 påi sam-
förvillkor dem vis-som somma

inflyttningskommunen.itas
enligt dennatill biståndRätten

framställ-paragraf efterprövas
enskilde.denning av

begäran inflyttningskom-På av
den kommun där denärmunen

enskilde skyldig biståvistas att
denden förra kommunen med

behövas förutredning kansom
biståndsrätten.bedömningen av

73
förvaltningsdomstol,Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän

nämnden har meddelat beslut i frågaom om

§§,bistånd enligt bistånd enligt och6 6 6 a
medgivande enligt 25
förbud enligt eller27
eftergift enligt 37

enligt förstaBeslut i fråga bistånd till får inte överklagasannanom
stycket.

i frågor i första gäller omedelbart. EnBeslut stycketsom avses
skalllänsrätt eller kammarrätt får dock förordna dess beslutatt

verkställas först sedan har vunnit laga kraft.det
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den
............... ..

3Senastelydelse 1995:53.
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Utredningsuppdragetl

fråganSom särskild utredare skall jag kartlägga och analysera
bemötande äldre. Uppdraget omfattande och inrymmerärom av

delfrågorantal viktiga återfinnsdir. i1995: 159ett stort
bilaga dessa möjlighet tilläldres flyttaEn rör attav en
särskild iboendeform kommun.en annan

detta delbetänkande redovisar jag överväganden och förslagI
med syfte tillförsäkra möjligheteräldre människor flytta,att att

i de situationer de behöver omfattande ochäven när omsorg
vård. utgångspunkt uppståttMin de problem iär, att som
samband med enskildas önskan flytta till kommunatt en annan

frågoravspeglar bemötande.om

frågordet fortsatta utredningsarbetet skall följande behandlas:I
vårdbrister i bemötande äldre inom och iochav omsorg-

offentlig verksamhetannan
faktorer hos personalen påverkar bemötandet äldresom av-
t.ex. betydelsen ålder,kön, utbildning, socioekonomiskav
och kulturell bakgrund
motsvarande faktorer hos äldre och betydelsen for hur den-
äldre låterupplever bemötandet och sig bemötas
faktorer i organisation och struktur bidrar till brister isom-
kvalitet och bemötande
internationella erfarenheter områdetoch kunskaper-
pågående utvecklingsarbete i kommuner och landsting som-

kvalitetsutveckling innehållet i vård.ochrör av omsorg

mångaGenom källor hearings bl.a. brukar-med och personal-
organisationer, direkta kontakter enskildamed äldre och deras
anhöriga, enkäter, från olika forskningsenheter irapporter
Sverige och utomlands, kunskaper frånoch erfarenheter huvud-

och tillsynsmyndigheter mfl. skall brett och djuptmän ett
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underlag inhämtas åtgärderför förslag till kan avhjälpasom
brister missförhållandenoch i bemötandet äldre.av

frånmellan människor olika kulturerMötet ställer särskilda
krav verksamheters kvalitet och kompetens. Bemötandet av
äldre invandrare skall därför belysas.

uppdraget betonas ståndvikten tillI debattöppenattav en
förhållningssätt och attityder till äldre. Alla samhällsmed-om

borgare berörda, mångai fall i rollen anhörig ellerär som
närstående. ocksåDärför det direktivenväsentligtär att, som

sprida erfarenheter goda exempel arbetssätt ochanger, av
kvalitetsutveckling.

Genom kartläggningsbetänkande, vissaett separatasenare
och huvudbetänkande skall jag slutföra mittrapporter ett upp-

drag den maj30 1997.senast
övrigt gäller för mittI uppdrag förslag innebäratt ut-som

giñsökningar eller inkomstminskningar skall kunna finansieras
inom för totalt minskade eller oförändradesettramen resurser
dir. 1994:23. Vidare skall jämställdhetspolitiska konsekvenser
redovisas dir. 124.1994:
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Grundläggande2 principer för

äldre aktuellaomsorg om -

problem i samband med äldres

önskemål flyttaattom

2.1 Inledning

Principer innehållför i och utformning äldreomsorg harav
mångafastslagits i sammanhang. minst har förarbeten tillInte

lagar, lagförändringar och reformarbete motiverat ochannat
bidragit till vissa fåttbegrepp särskild tyngd.att

uppdraget tillI utredningen bemötande äldre dir.om av
6 framhålls1995:159, det dags särskilt"att är atts. nu

belysa innehållet i äldreomsorgsarbetet frågor berörsamt som
bemötandet och respekten för äldres självbestämmande, integ-
ritet, trygghet och värdighet". begrepp återfinns också iDessa
bl.a. socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen med deras
respektive förarbeten. Respekt för enskildas självbestämmande

integritetoch såvälskall prägla socialtjänstens hälso- ochsom
sjukvårdens förhållningssätt till enskilda.

socialtjänstlagenAv 1980:620/ SoL framgår social-att
nämndens insatser skall utformas och genomföras tillsammans
med den enskilde.

skallInsatserna individuellt anpassade och utformasvara
flexibelt efter enskildas behov. förutsätterDet olika behovatt

och helhetssyn präglar bedömningen. Sam-vägs attsamman en
hällets service och stöd skall bygga det skapas for-att en
troendefull relation mellan den hjälpen och före-tar emotsom
trädare för socialtjänsten. detta krävsFör varaktighet i kon-
takten.

Socialtjänstens insatser skall syfta till den enskildeatt om
han/hon så önskar skall kunna bo kvar i sin miljö och där
hjälp för kunna leva självständigt så långt det möjligt medatt är
hänsyn till ålder och funktionshinder. Anhöriga och andra när-
stående viktiga Genom närhetsprincipenses som resurser.
betonas den enskilde t.ex. vid vård utanför det hem-att egna
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met tillgångskall ha till sitt sociala sammanhang med möjlighet
upprätthålla kontakter med anhöriga.att nära

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763/HSL målet förär
hälso- sjukvårdenoch god hälsa vårdoch god likaen en
villkor för hela befolkningen. Vården långtsåskall möjligtsom
utfomias och genomföras i samråd med patienten. Varje patient
skall bemötas individuellt. Respekten för självbestämmande och
integritet inrymmer bl.a. patienten skall god informationatt

behandlingsalternativ underlag för själv ellerattom m.m. som
företrädare fatta beslut sin situation. Patientens be-genom om

hov vårdtrygghet i och behandling skall tillgodoses. Detav
handlar bl.a. kvaliteter personalens bemö-rör synsätt,om som
tande och respekt för den enskildes integritet. Goda kontakter
mellan patienten och hälso- sjukvårdensoch personal skall
främjas.

lagen åligganden förI personal hälso- och sjukvårdinomom
l994z953/åliggandelagen finns föreskrifter patientenattom
skall visas omtanke och respekt.

uttalad betoningEn respekt för enskildas inflytande ochav
integritet finns i lagen stöd och till funk-även service vissaom
tionshindrade 1993 :387/LSS. skall tillInsatser anpassas

individuella behov såutformas demottagarens samt äratt
tillgängliga och stöder enskildas möjligheter leva själv-att ett
ständigt liv. Verksamheten skall grundas respekt för den
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Sammantaget
skall jämlikhet och full delaktighet i samhället främjas.

kan konstateraJag de principer för stöd, vårdservice, ochatt
relaterats här inrymmer tankegångaromsorg som gemensamma

uttryckssätten kan förändras tid. Respekten föräven överom
självbestämmande integritetoch grund. Kravenär atten
lyssna till enskildas uppfattning sin situation och sina behovom

skapa förutsättningar för goda kontakter väsentliga församt är
den enskilde och anhöriga också för utvecklingenmen av
kvaliteter i de olika verksamheternas innehåll.
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Integritet,2.2 trygghet och valfrihet

propositionenI äldreomsorgen infor 90-talet prop.om
1987/88: 176 lyfts särskilt principer fram. tillDetre rättenavser
integritet, fårtrygghet och valfrihet. sin ytterligare betoningDe

möjligheten för äldre leva värdigt och del-att attgenom vara
aktiga i samhällslivet beskrivs väsentlig angelägenhetsom en
både för enskilda och for samhället.

Principen till integritet fördjupas i dettarättenom samman-
hang den också omfatta behålla sinsägs rättenatt attgenom
identitet och självbestämmande. innebördDenutövaatt som
skall respekteras uppnått..."en människa ålderhögär att som
inte i första hand gammal individ med unikt livär utan etten
bakom sig, med sin uppfattning och självklar rätt attegen om en
besluta hur hon vill leva sitt fortsatta liv" 23. Detom
framhålls också detta starkt skäl for utvecklaäratt ett att
service vårdoch det möjligt kunna välja bo kvargör att attsom
i sitt hem och i sin miljö.eget egen

andra principenDen handlar måstemänniskorattom ges
förutsättningar känna sig åtskillnadDetatt görstrygga. en
mellan insatser skapar förutsättningar för trygghet och densom
enskildes subjektiva upplevelser trygghet. Han/honegna, av

vilka kvaliteter förmedlar tryggheten. Närhet tillavgör som
anhöriga och kan avgörande liksom kontinuitet igrannar vara
kontakter med personal. Vid utformning insatser för äldre ärav
detta särskilt angeläget beakta.att

tredjeDen principen, den valfrihet, exempliñeras: "Män-om
niskor skall inte de blir gamla behöva vidkännas begräns-när
ningar i möjligheterna utforma sitt liv, välja bostadatt eget att
och kunna delta aktivt i samhällslivet" ingår24. dettaIatt
också kunna påverka innehållet i och utformningenatt av
samhällets vård.service och Utgångspunkten för olika insatser
skall den enskildes behov, önskningar och uppfattningar.vara

2 16-1366
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for servicehuvudmännenbör leda till hosDetta strävanen
vård:och

ocksåvårdservice ocherbjuda varierat utbudatt ett av-
boendeformerinom särskilda

väljaenskilda kaninsatser kan medföraerbjuda attatt som-
vårdomfattandede behöverbo kvar hemma även näratt

flytta tillenskilde skall kunnainriktningen denhaatt att-
ellervårdformer i kommunsärskilda boende- och annanen

landsting detäneatt annat egna.

stödhar behovför denleva värdigt förutsätterAtt attsom av
deUtformningenvård håller god kvalitet.och service av

individuellavårdfonnema bör efterochsärskilda boende- göras
självbe-sådant möjligheter tillbehov sätt attsamt ett

förstärks.upplevelser trygghetstämmande och av
och sinasitt livbestämmainnebär kunnaDet överatt

behålla intressen.tidigare och Detvardagsrutiner och vanor
lyhörd för varjepersonalen skallunderstryks att personsvara

så långt möjligtenskildeönskemål samtidigt denoch engagera
vård.i hans/hennes egen

tid beroendeeller längresituation för kortareI ärnären man
möjligheterviktenhjälp andra betonasservice och attavavav

for den in-självbestämmande och skyddtill inflytande, egna
förutsättningar förviktigategriteten beaktas. fleraEn av

sina rättigheterfår informationden enskildeinflytande är att om
informationenkravoch samhällets insatser. Utöver ärattom

förutsättningar.också anpassning tillkorrekt krävs mottagarens
Äldre språketi svenskainvandrares bristande kunskaper upp-

sammanhang.märksammas i detta

helhetssyn2.3 En ny

vårdoch tillför serviceregeringens propositionI ansvaretom
1990/91:14 betonasprop.äldre och handikappade attm.m.

sjukvården socialtjänsten skallochverksamhet inom hälso- och
så medborgarnasden främjar helhetssynutformas att en
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situation och tillgängligheten till tjänsterna förbättras. Detatt
samlade och den integrering social och medicinskansvar av
kompetens förespråkas från demokratisk synpunkt.som ses en
Medborgarnas möjligheter komma i kontakt med förtroende-att
valda underlättas för service vårdoch samlasnär ansvaret

nivå.lokal Möjligheterna till inflytande för den enskilde och till
anpassning efter lokala förutsättningar ökar.

Olika former social och medicinsk service skall i första handav
kunna tillgodoses i den enskildes hem. Han/hon skall emellertid
kunna välja flytta till särskild boendeform för service ochatt en
omvårdnad.

Kommunernas for olika boendeformer/bostäderansvar pre-
såciseras det omfattar och behöver den trygghetatt var en som

och närhet till service vårdoch dygnet skall erbjudasrunt som
i de särskilda boendeformema och bostäderna. dessa skallI
omfattande service och vård kunna ges.

kräverDet personalinsatserna vid samtliga särskildaatt
boendeforrner och bostäder med särskild service till deanpassas
boendes behov. Människor skall inte regelmässigt behöva flytta
till sjukhem eller till sjukhus inom länssjukvårdenett ett när
vårdbehoven tilltar.

dennaFör utveckling skall kunna fullföljas det särskiltatt är
viktigt den sociala och medicinska kompetensen integrerasatt
inom de särskilda boendeformema och bostäderna med särskild
service. enligtDetta propositionen viktig förutsättning forär en

vårdkvaliteten skall förbättras och för äldre ochatt män-att
niskor med funktionshinder skall och säker servicetryggen

vård.och
kan konstateraJag bl.a. Socialstyrelsens slutrapport,genom

ÄdelreformenSoS 1996:2, utvärderingen förut-attom av
sättningar skapats for förverkliga viktiga principer inomatt

äldre. Samtidigt framgår återstårmycketatt attomsorgen om
for principerna fullt skall bli synliga igöra det vardagligaatt ut

mellan enskilda och företrädare vård,förmötet ochomsorg
offentlig verksamhet. Det sammanfattas i Socialutskottetsannan

betänkande 1996/97:SoU äldrefrågor7 hän-ävenom som ger
visning till den här aktuella utredningen brister i bemötandetom

äldre.av
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reflexionersammanfattande2.4 Några

bemötandefrågananalyserauppdrag kartlägga ochMitt att om
innehållet i äldreomsorgenbl.a. medäldre motiveras attav

år harUndermåste angeläget större utrymme.ett senare
organisationsförändringarfrågor struktur- ochviktiga samtom

stått i för-huvudmännenansvarsfördelning mellanändrad
grunden.

flyttamöjligheteräldresInför detta delbetänkande attrörsom
jag reflekteratutredningsarbete harinför mitt fortsattaoch över

utformningframhävts förinnehållet särskilti de principer som
innehåll äldre.och i omsorgen omav

självbestämmande,Betydelsen begreppen2.4.1 av
och värdighetintegritet, trygghet

innehåll tidigareuppfattningar begreppensdelar deJag somom
skedeinledandeMina erfarenheter under dettaredovisats. av

många gångerjagemellertid medförtutredningsarbetet har att
teoretiskaavståndet mellan begreppenstvingatsäven notera

tillämpning i vardagen.innebörd och deras
innebördförstå förverkliga begreppensoch kunnaFör att

grund blimåste dem ochsamband mellanett gemensamen
humanistiskmedvetna valettydlig. handlar detDen enavom

Allamänniskovärdet.människosyn och respekten för män-
funktionsförluster.ålder ochniskors värde lika,är t.ex.oavsett

måste konkretiseras och försvaras.Detta
betydligtfråndåliga vardagen behöveroch exemplengodaDe

uttryck för valetoch tydliggöraslyftas fram män-avsommera
honmänniskas värde förförminskaniskosyn. Att att genomen

svårigheterfunktionsförluster haråldrande och/eller attstora
önskemål självbestämmande, trygghet,själv förmedla sina om

behandlabrysktintegritet kan handlavärdighet och attom
någonhjälpaVardagliga rutinernågon objekt. attett somsom

enskildai detsin hygiensköta mötetäta, utmanaratt osv.
förståelsenochpåtagligt verkliga innebördenmycket den av

välformulerade principer.
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Vissa äldre vård-mycket eller helt beroende ochär av om-
sorgsinsatser. självbestämmande, integritet, trygghet och vär-
dighet får särskilt och innehållmycket väsentligt respek-ett när

måste bygga andra kan och vill tolka personliga behovten att
önskemål.och kräver förtrogenhet, kontinuitetDet och lyhörd-
Utgångspunktenhet. måste principerna betraktas iattvara

enskildas perspektiv, inte från verksamhetens behov.

2.4.2 Styr principerna utformning och innehåll iav
äldreomsorg

konkretiseringDen jag betonat i föregåendedet jagsom anser
måste tillföras för de grundläggande principerna skallatt styra
och utformningen innehålletoch igenomsyra av omsorgen om
äldre.

Initiativet till utredningsuppdraget kartlägga och analyseraatt
frågan bemötande vård,äldre i iochom av omsorg annan
offentlig verksamhet visar medvetenhet innebörden iatten om
principerna inte haft tillräckligt genomslag.

Vid organisatoriska och strukturella förändringar saknast.ex.
oña analyser och konsekvensbeskrivningar utgår ifrån desom
grundläggande principerna och hur enskilda och deras anhöriga
påverkas. sådantfinnerJag förfaringssätt otillfreds-att ett är
ställande. verksamhetensFör kvaliteter skall kunnaatt upprätt-
hållas och utvecklas får trovärdighet måstesättett som
enskildas och deras närståendes behov, synpunkter och erfaren-
heter beaktas.

2.4.3 Principernas betydelse vid äldres önskemål

flyttaattom

Detta delbetänkande frågabehandlar mycket väl kanen som
tjäna konkret exempel vad jag tidigare diskuterat.ettsom

inteAtt flytta önskar det beroendenär ärattman man-
gammal och behöver vård och ställer respekten föromsorg -
självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet sidan.

vittnarDet den gamla människans värdesynsättettom som
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inte kan inte kraftfulltOm kanaccepteras. sättett
undanröja hindren och befästa äldres till irespekt denrätt
situation de vill flytta för anhöriga,när närat.ex. att vara
förloras värden och värdegemenskap for alla.oss

har med anledning mitt utredningsuppdrag blivitJag av
mångakontaktad anhöriga. har förmedlat erfarenheterDeav av

den begränsade möjligheten flytta för de äldre haratt som
vård-omfattande och omsorgsbehov och därför behöversom

bo i särskild boendeform. Varken utflyttnings- eller inflytt-en
ningskommunen i biståhar vissa fall visat sig villig denatt
enskilde i denna situation. åldrigaAnhörigas skäl till viljaatt att
föräldrar eller andra anförvanter flyttar demnärmare är
genomgående önskan kunna vårdendelaktiga iatten vara mer
och under äldres sistaden levnadstid. Beskriv-omsorgen
ningarna uttryck för den vanmakt och det godtyckeger som
närstående upplever kommuner inte har lyhörd ochnär en

hållning till äldres önskan flyttning.generös om

Aktuella problem2.5 i samband med
äldres önskemål flyttaattom

Flertalet beskrivningar begränsningar i flyttningsmöjlig-av
heterna ålderhar i mycket hög med omfattandeavsett personer
vård- och omsorgsbehov. ihar de flesta fall bott iPersonerna ett
särskilt boende, främst i gruppboende för med demenspersoner

Någraoch i sjukhem. har bott i sin ordinarie bostad. Genom ett
hastigt insjuknande åldrande-eller gradvis försämring ien

har de bedömts inte kunna bo kvar. Anhöriga har iprocessen
dessa situationer, flyttning ändå måste ske, önskatnär etten
särskilt boende den där de själva bor.närmare ort

Från anhörigas frånbeskrivningar och aktuella exempel i
gårmassmedia återkommandedet härleda vissa problem:att

förefaller SvenskaDet Kommunförbundets rekom-som om
mendation cirk. 1989:65 kommunerna positivt skallattom
verka för underlätta äldres flyttningsmöj ligheter föga kändatt är
eller diskuterad i kommunerna 43.
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Även det den enskildes val flytta förekommernär är eget att
det inflyttningskommunen kräver hemkommunenatt att tar

för kostnaden för det särskilda boendet. förefallerDetansvaret
kommuner sammanblandar flyttningar skersom om som

initiativ enskilda och anhöriga med de situationer närav
kommunerna grund brist i särskilda boendeformer köperav
platser i andra kommuner.

äldreFör vård-med omfattande och omsorgsbehovpersoner
Övrigabegränsas då den fria flyttningsrätten. medborgare har

möjlighet fritt välja bostadsort behov kommunalatt oavsett av
service och skola och barnomsorg.t.ex.omsorg

finnsDet exempel inflyttningskommunen inteäven att
någoterbjudit särskilt boende uttlyttningskommunenstrots

garantier kostnadsansvar. föreliggerDessutom hinderom
detaljerade prioriteringsregler, ställer mycket högagenom som

krav på anknytning till inflyttningskommunen.
kommunerNär tvistar med varandra kostnadsansvar förom

särskilt boende i kommun har enskilda och derasannan
närstående ingen rättslig möjlighet förvaltningsbesväratt genom

sig utflyttningskommunen eller inflyttningskommunenvare
för eller underlätta flyttningen.att ta ansvar

Samhället har olika markerat betydelsen anhörigassätt av
delaktighet vårdeni och närstående. Anhörigasav omsorgen om
roll för äldres trygghet och upplevelse kontinuitet harav
uppmärksammats flera Anhöriga försätt. även storsvarar en
del insatserna vårdeni och Samtidigt uppställsav omsorgen.
hinder omöjliggör eller betydligt försvårar för anhöriga attsom

delaktiga. Jag det dubbla budskapatt ettvara menar ger
högst otillfredsställande sätt.

finnerJag detta tydliggör mycket negativaatt sammantaget
förhållningssätt enskilda och deras anhöriga. Fleramot
situationer beskrivits för mig innehåller enligt min meningsom
diskriminerande inslag enskilda äldre.mot
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i massmediaDebatten2.6

ledarsidor exemplifierarfrån någracitat tidningarsFöljande
begränsade möj-äldresi massmediaåsikter framförts omsom

flytta:ligheter att

"..."Våra haråldringar till kommunarrest"Sluta döma reportage
deinställning hoskallsinnigavslöjat skrämmande ansva-en

april 1996.denKommunaktuelltriga"... 14, 18nr

våraegentligenbehandlarSverige..."Hela Hurupprörs.
har andrahandikappad ellersjuk,äldre Skall den ärsom

SkånesNordvästrasvårigheter till kommunarrest"...dömas
1996.septemberTidningar, den 27

verkar detdessvärre"åldersapartheid" i Sverige Ja,..."Har
vårdoffentligberoendemänniska,så. gammalEn är avsom

denkommuninte flytta tilleller kan sägeromannanomsorg, en
1996.septemberHudiksvalls Tidning, dennej"... 26

måsteframhävt detoch hari tidningar, radioInlägg TV att
i landet skall havarje medborgaresjälvklart rätt attattanses

formuleringardit eller hon vill. Flera harflytta han använt som
villland deasylsökande i sittbliräldre egetatt ompersoner

sinaför kommatill kommunflytta närmareattt.ex.en annan
den bristandeGenomgående mediaanhöriga. är även taratt upp

besluts-ansvarigafinnas hosenligt dem verkarinlevelse som
fattare.

bidragit tillgradmassmedia har i höguppmärksamhet iDenna
fråganförstarkt intresse ochskapaatt ett omengagemang

kon-förväntningaräldre. finnsbemötande Det storaav
finner det bredastruktiva förslag. Jag engagemanget,att som

tillgång tillvara.också talar for,utredningsuppdraget är att taen
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Inledning3.1

ochboende-särskildatillflyttafor äldreRätten attpersoner
sedanlandsting har 1980-ochvårdformer i andra kommuner

dekan konstaterasammanhang. Jagbehandlats i fleratalet att
deregeringsforeträdare,riksdagen,gjortsuttalanden avsom av

m.fl. präglasutredningarkommunförbunden, statligabåda av
skallflyttaäldreMöjligheterna forenighet. attstor personer

gånger talatmångadockharVerklighetenfrämjas. annatett
betänkande.språk, redovisas i dettavilket

jag härförslagochövervägandentill minabakgrundSom ger
cirkadebehandling underfrågansöversiktkort senasteöveren

perspektiv bemötan-historisktåren. Till längre,femton ett om
betänkanden.återkommer jag idet äldre senareav

Äldreomsorgen 90-taletinför3.2

90-talet prop.inforäldreomsorgenpropositionenI om
oberoendemänniskor,målet alla1987/88: framhävs176 att av

ellerbostads-bytavårdbehov, skall kunnaservice- eller
frivilliglösasdetta bör kunnavistelseort och vägatt genom

intedennahuvudmännen. Ommellanöverenskommelser väg
åtgärder vidtas.bör andraframkomlig,visar sig vara

ökatrörlighetengeografiskadenbeskriverPropositionen att
många äldremedförtharsvenska samhället.i det Det att

dedärandraanhörigaoch andrahar bammänniskor änorter
närstående detoch derasdel äldresjälva bor. För är storaven

minskas.avståndet mellan dem kangeografiskabetydelse detatt
kunna flyttaviktigtdetFrån synpunkt kanden enskildes attvara
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till kommun andra skäl familjeband. Somäven änen annan av
exempel enskilda kan vilja flytta till därnämns att orten

Föredragandemed etniska bakgrund bor.personer samma
statsråd jag deanför: första hand det angeläget..."I attanser

har anknytning till möjlighetden aktuella skallortensom en ges
flytta. möjlighetSamma bör gälla for den vill flyttaatt som

vårdgrund den form eller insatserboende, andraattav somav
den enskilde inte tillgå 80.behöver finns hemorten"att
Vid behandlingen proposition erinrade Socialutskottetdennaav

sina tidigare for skall kunnauttalanden gamlaatt t.ex.om
servicebostad vård landstingi kommun eller i annatannan

1988/89:6.SoU Utskottet delade propositionens uppfattning
måsteäldreomsorgen principer integritet,byggaatt om

ocksåvalfrihettrygghet och valfrihet. Utskottet menade äratt
fråga fårmänniskor möjlighet bo sinagamla näraatt attomen

anhöriga.

Äldredelegationens ståndpunkt3.3

och de båda kommunförbundens

rekommendationer

Aldredelegationens3.3. 1 ståndpunkt

Äldredelegationen tillsattes för ytterligare bereda vissa1988 att
frågor bl.a. förändrat huvudmannaskap i samhällets äldre-om

Äldreberedningenomsorg tidigare behandlats den s.k.som av
Äldreomsorgi slutbetänkandet i utveckling, 1987:21.SOU

delegationens uppdrag ingick också former for hurI att ange
äldre och tillmed funktionshinder skall kunna flyttapersoner

vårdformersärskilda boende- ioch kommun eller annatannan
landsting.

framhållerDelegationens Ds 1989:27 principernarapport att
integritet,for trygghet och valfrihet förutsätter den enskildeatt

i landstingssjukvårdenbehov plats inom ellerärsom av av en
särskild omvårdnad fåboendeform for service och kan detta

ocksåbehov tillgodosett i landstingskommun ellerannan annan
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kommun han/hon förhållande hardär bosatt. Detän är att man
sjukvårdbehov eller social service bör inte medföra sämreav

möjligheter flytta. Delegationen enig möjlig-att attvar om
måsteheterna vidgas.

äldredelegationenSom resultat överläggningar iett av
utfärdade Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet
rekommendationer till sina medlemmar flyttarätten attom
mellan kommuner och landsting. Delegationen fann rekom-att
mendationerna se nedan kunde erbjuda tillfredsställandeen

någonlösning ändringar i socialtjänstlagen eller tvingandeutan
sjukvårdslagen.regel i hälso- och

sågSamtidigt äldredelegationen risken rekommenda-att
måltionerna inte skulle tillräckliga för uppfylla deattvara som

riksdagen angivit möjligheterna flytta för äldre och förattom
med funktionshinder. Delegationen framförde därförpersoner

bådadet angeläget de kommunforbundens rekom-att attvar
föremålmendationer skulle bli uppföljning och utvärdering.för

3.3.2 Rekommendation ñån Svenska
Kommunförbundet

Svenska ansåg fråganKommunförbundets styrelse tillrättom
servicebostad i så viktigkommun styrelsen fann skälattannan

från inställningen restriktiv medgöraatt avsteg ytterstatt vara
rekommendationer till medlemmarna. Kommunförbundets
styrelse beslöt därför rekommendera följkommunerna ande att
gälla fr.o.m. den juli cirk. 1989:65.1 1989

rekommenderas positivtKommunerna verka för äldreatt att
och erhållamed handikapp möjlighet attpersoner personer ges

bostad i servicehus helinackorderingmed eller servicebostad i
kommun hemkommunen. Särskild uppmärksamhet böränannan

med anknytning till kommunen. börKommunenägnas personer
slopa de hinder frånkan finnas för flyttning kommun tillsom en

t.ex. krav mantalsskrivning eller kyrkoskrivning ien annan
kommunen för kunna tilldelas bostad i servicehus medatt
helinackordering eller servicebostad. bör inte förekommaDet
krav betalning kommunerna emellan med stöd avtalav nya-
eller överenskommelser för kostnader för platser i servicehus-
med helinackordering påpekaseller servicebostad. Det att
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reglerna interkommunal ersättning gällde social-om som
hjälpslagens tid helt utmönstrade lagstiftningen fr.0.m.är ur

då socialtjänstlagen1982 trädde i krañ.
Beträffande anknytning till kommunen menade styrelsen att

svårtdet exakt generella regler for vadär att ärmera ange som
rimligt vikten prioritera med anknytning tillattmen av personer
kommunen betonas i rekommendationen.

flyttning kan innebäraEn den enskilde kan kommaatt närmare
sina anhöriga eller närstående.andra Skäl kan enligt rekom-
mendationen den enskilde tillhör viss religionäven attvara en
eller har viss handikapp och önskar bo tillsammanstypen av
med eller andra tillhör religion eller harnära som samma
liknande handikapp cirk. 5.1989:65, s.

Rekommendationen föremålhar inte blivit för revidering efter
huvudmannaskapsreformen Huvudprinciperna1992. äldresom
möjligheter flytta har understrukits brev 1996-05-30att genom
från ordföranden i Svenska Kommunförbundet till kommunerna.

3.3.3 Rekommendation från Landstingsförbundet

Landstingsforbundets styrelse beslöt rekommendera landstingen
och medlemskommunema fr.0.m. den januaril 1989att
tillämpa det sk. riksavtalet med vissa ändringar. innebarDet att
sjukvårdshuvudmännen åtog sig långtidssjukaatt ta emot
patienter inom såväl somatisk psykiatrisk vård krav påutansom
remiss eller särskilda motiv för önskan flytta. Utomläns-att
patienter blev inom långtidsvård likställda med inomläns-
patienter.

Rekommendationen innebar vidare "hemlandstinget" hadeatt
betalningsansvar för patienten år.under Rekommendationenett
avsåg också långtidssjuka patienter fåttinte lång-ännusom
vårdsplats och sådanönskade plats i landsting änannatsom
hemlandstinget.
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Huvudmarmaskapsreformen3.4

ochvård äldretillochserviceförPropositionen ansvaretom
för riks-låg grundtillpr0p.1990/91:14handikappade mm.

Ädelreformen. huvudmanna-bl.a.innebarDenbeslutdagens om
kommunforbundensbådadeberörskapsforändringar re-som

inrättaskyldighetfickkommendationer. attKommunerna en
Lokalaomvårdnad.ochserviceförboendeformersärskilda

långtidssjukvårdsomatiskinstitutioner föroch andrasjukhem
särskildaingår i begreppetochkommunernatillöverfördes

lång-somatiskomvårdnad. Förochfor serviceboendeformer
fickvårdgivareenskildellerlandstingendrivstidsvård avsom

ÄdelrefonnenKonsekvenserbetalningsansvar.kommunerna av
kommu-långvårdsenhetermellanflyttningar är ettär att numera

nalt ansvar.
möjlighet förfråganintebehandladespropositionenI om

ellerlandstinglångvårdsplats iflytta tillkunnaenskilda annatatt
statsråd hänvisarFöredragandekommun.iservicebostad annan

lednings-propositionregeringensifrågantill togs omatt upp
sjukvården prop.ochhälso-offentligainom denansvaret

Landstingsför-debedömningen1989/90:81 och attgör av
rekom-utfärdadeKommunförbundetSvenskaochbundet

uppställtmål riksdagendevälmendationerna motuppsvarar
lång-tillflyttaenskilda kunnaförmöjligheternavad gäller att

tillellerhemlandstingetlandstingivårdsplats änannat ser-
Rekom-hemkommunen.kommuniviceboende änannan

fårintedeochföljasemellertidmendationerna bör omupp
lagstiftningsärskildavsedd effekt bör övervägas.
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3.5 Uppföljning och utvärdering av

Svenska Kommunförbundets

rekommendation

3.5.1 Socialstyrelsens kartläggning

regeringensI uppdrag, S 91/3252/H, till Socialstyrelsen attom
följa och beskriva utvecklingen avseende särskilda boende-
former för äldre och handikappade, ingick kartlägga huratt
äldre och människor med funktionshinder har utnyttjat
möjligheten flytta till särskilt boende i kommunatt ett annan
eller landsting.annat

Socialstyrelsen gjorde våren riksomfattande1992 kart-en
läggning flyttningar genomförts årunder 1991.av som

ÄdelreformenUndersökningen skedde före och omfattar därför
inte de landstingsdrivna sjukhemmen. Totalt kommu-227
ner/distrikt de under fått1991 sammanlagtatt 1401uppgav
ansökningar bistånd i form serviceboende. Två tred-om av
jedelar kommunerna/distrikten redovisade omkring 800av att

varav fjärdedel under år65 beviljats bistånd. Enpersoner en
tredjedel kommunerna/distrikten lämnade uppgifterav om
avslag for drygt 300 varav tredjedel under år.65personer en

undersökningenAv framgår inte mångahur de bistånds-av
beviljade faktiskt erhållit särskilt boende ipersonerna som annan
kommun.

Enligt Socialstyrelsens SoS 1993:12 derapport var van-
ligaste orsakerna till avslag "platsbrist, resursbrist, brist
servicelägenheter". Detta gällde fjärdedel deen av personer som
fått avslag sin biståndsansökan. Därefter följde sådana
orsaker till avslag kommunerna/distrikten inteattsom ansett att

förelågdet "särskilda behov, tillräckliga behov eller bistånds-
Övrigabehov enligt 6 § SoL". skäl till biståndsansök-att

ningarna avslagits gällde behovet tillgodosettsatt sätt,annat
behov inom kommunen prioriterats ochatt den enskilde inteatt

hade tillräcklig anknytning till kommunen.
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undersökningKommunförbundetsSvenska3.5.2

tillanslutninggenomförde, iKommunförbundetSvenska
tillämp-undersökningkartläggningSocialstyrelsens omen

kommuner.urvalrekommendationen i 31ningen ett avav
delartill vissaåravsåg förhållanden 1991Undersökningen samt

1992.
inteundersökning avvikerfrån dennaResultaten nämnvärt

urvalskommunerSamtligakartläggning.från Socialstyrelsens 31
önskemålenskildastillgodosekunnaansåg angelägetdet att om

deboendeform i kommunensärskildtillflytta ävenatt omen
Särskilt gälldeansökani kommunbosatta görs.närär en annan

flytta harvillanknytningsfall, denfråga s.k.det i när somom
inflyttnings-aktuellai denandra anhörigaellerbarnegna

enligt debehandladesbiståndsansökningarSådanakommunen.
frånansökanundersökta kommunerna sätt som ensamma

invånare.kommunens egna
fickfrån andra kommunerframkom dockDet att personer

kommun-samtidigt fannsdetansökanavslag egnaom
avslag erbjödsVidsärskilt boende.invånare behovmed stora av

till särskilda"väntelista"enskilda ansökan sattesatt en
beredasskulle kunnaför platsboendeformer att senare.

denmånga kommunerproblemEtt togs varupp avsom
kunde upplevasboende.tillgången särskiltbristande Det som

frånkommuninvånama äldre andra"orättvist" de attegnaav
del kommu-framgickprioriterades.kommuner Det även att en

vissmed kravhade reglermed begränsade resurserner
anhöriganknytning. Samman-s.k.anknytning till kommunen,

ibiståndsansökningartill avslagfattningsvis orsakernavar
framkom vidorsakeridentiska med destort sett som

kartläggning.Socialstyrelsens
rekommendationenganska allmäntaccepteradeKommunema

emellan inte börbetalning kommunernakravattom
sammanfattningi sinframhöllKommunförbundetförekomma.

delövervägandetillutvärderingen visat kommunerna ärattatt
Några ellerkravrekommendation.till förbundetspositiva

framfördesrekommendationenönskemål förändringar avom
bedömde därför medKommunförbundetfråninte kommunerna.

rekommendationenutvärderingsresultatettill bla.hänsyn att
tills vidare.gällaborde kunna fortsätta att
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3.6 En lösning: Lagen stöd ochannan om

service till vissa funktionshindrade
LSS

regeringensI proposition stöd och service till vissaom
linnktionshindrade prop. 1992/93:159 föreslogs att en person

tänker bosätta sig i kommun skall kunna ansökasom en annan
förhandsbesked till insatser med stöd denett rättenom om av

lagen LSS. skall dröjsmålKommunen planera ochutannya
förbereda insatser förhandsbeskedet den enskilde rättsom ger
till han bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gällerom
under månader frånräknat dåden dag insatserna blirsex
tillgängliga för den enskilde.

Syftet underlätta för funktionshindrade flytta mellanär att att
olika kommuner. Enligt propositionen måste avsikten flyttaatt

klar och bestämd. ansökanEn förhandsbesked frånvara om en
tänker bosätta sig i kommunen skall behandlas påperson som

villkor han/hon bosatt där. Riksdagen beslötsamma som om var
i enlighet med nämnda proposition.

Socialtjänstkommittén framhåller i sitt delbetänkande, SOU
bistånd1993:30, tillRätten inom socialtjänsten det inteatt

någonfinns motsvarande bestämmelse förhandsbesked inomom
socialtjänsten den gäller för med omfattandesom som personer
funktionshinder enligt LSS. Kommittén lägger dock inte några
förslag förändringar hänvisar till Svenska Kommun-utanom
förbundets rekommendation till Socialstyrelsenssamt rege-
ringsuppdrag uppföljning rekommendationens tillämp-om av
ning.
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Ansvarsfördelningen mellan3.7

kommunerna och vistelsebegreppet

Inledning3.7.1

frågan ansvarsförhållandenEftersom äldres flyttningar berörom
förhållandenmellan kommuner beskriver jag här nuvarande och

diskussionerde bl.a. förts i Socialtjänstkommittén.som
för den enskilde skall den hjälp han/hon behöverAnsvaret att

åvilar idag vistelsekommunen enligt Med vistelsekom-§ SoL.3
den kommun där den enskilde befinner sig näravsesmun

hjälpbehovet inträder. Vistelsekommunen dock inte skyldigär
åtgärdervidta alla de kan behövas den enskildenär äratt som

sådantbosatt i kommun. flyttasfall bör ärendetI överettannan
till hemkommunen den enskildes hjälpbehov lämpligen kanom
tillgodoses där. gäller i princip endast ärenden där denDetta
enskilde under tid insatser inomlängre har behoven av
socialtjänsten. Socialnämnden i vistelsekommunen dockär

åtgärder ståndansvarig för behövliga kommer till tillattensam
dess socialnämnden i tillden andra kommunen har samtycktatt

ärendet.överatt ta

Socialtjänstkomrnitténs3.7.2 problembeskrivning
och förslag

Socialtjänstkommitténs föreslåuppdrag ingick precise-I att
ringar behövs för undanröja vilkenoklarheterattsom om
kommun har för tillgodose den enskildes behovansvaret attsom

bistånd. problem och tvister lyfts fram beträffandeDeav som
vistelsekommunens framförallt kostnadsansvaretansvar avser
för färdtjänst, hemtjänst och socialbidrag i samband med
semestervistelser eller andra tillfälliga vistelser.

Enligt Socialtjänstkommittén har den ekonomiska regleringen
Ädelreformeni samband med lett till vissa komplikationer

beträffande vårdkostnadsansvaret för i särskilda boendeformer
bedrivs i kommun. kommunala betalningsan-Detsom annan

somatisk långtidssjukvård/motsvarandeför bedrivssvaret som
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vårdgivareeller enskildlandstingskommunal personeravserav
i lagenreglerasi kommunen.folkbokförda Dettaärsom

för viss hälso-betalningsansvar1404 kommunens1990: om
sjukvård.och

enskildakanfolkbokföringslagen 1991:481Enligt personer
för service ochboendeformtill särskildflyttar om-ensom

folkbokfördafortsättningsvisvårdnad välja mellan ävenatt vara
församling därsig i denfolkbokförahemförsamlingen elleri att

inte vidgäller dockligger. Valfrihetenboendeformenden nya
drivs enligtvårdhemlångtidssjukvård enskildasomatisk som

upphävasvårdhem kommerenskildaden stadga attsomom
Ädel-föregickekonomiska regleringkort. deninom I som

erhållit medeli allmänhetkommunernareformen har mot-
oberoendesjukhemlandstingensfolkbokförda viddesvarande
skulledettaförutsattesligger.sjukhemmen Det att reg-av var

därefterharFlera kommunerberörda kommuner.leras mellan
åtar sig kost-deinnebäröverenskommelserträffat attsom

beträffandesjukhemsvård andra kommuneriförnadsansvaret
folkbokfördavarit inte längretidigare har ärmenpersoner som

i kommunen.
slutbetänkandeföreslår SOUi sittSocialtjänstkommittén

medkompletterassocialtjänstlag § SoL41994:139, Ny att en
vård ellerträffa avtalnämnden möjlighetregel att omsom ger

folkbokförda iinte längreboende för ärpersoner som
sådan regel det möjligtEnligt kommitténkommunen. gör atten

behåller förplaceringskommunen ansvaret som genompersoner
utanför hem-vård boendevistas för ellernämndens beslut

kommun.folkbokförda idekommunen även är annanom
omfattaenligt förslagetskallPlaceringskommunens ansvar

stycketenligt första SoL. Ibistånd enligt och §§ SoL 106
deoch finansierabeslutautreda behov,liggeransvaret att om

enskildebeviljats denoch stödinsatserhjälp- även omsom
vård-offentligtill privat elleröverlämnasverkställigheten en

ingår fullgöraVidareservicegivare i kommun.eller attannan
kommunernas1990:1404enligt lagenskyldigheterna om

densjukvårdochför viss hälso-betalningsansvar även om
folkbokförd i denna kommun.enskilde inte är

i vissaföreslår ärendedessutomSocialtjänstkommittén att ett
från socialnämnd tillskall kunna flyttasfall över en annan,en

tillinte samtyckerden nämnden att ta emotäven om senare
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sådanärendet. överflyttning skall kunna beslutas läns-En av
rätten.

Viss rättspraxis3.8

Inledning3.8.1

tidigare det enligt forsta stycketSom § SoL3ärangetts
fårvistelsekommunen den enskilde dethar foransvaret attsom

stöd och den hjälp han/hon behöver. Med vistelsekommunsom
den kommun där den enskilde vistas hjälpbehovetnäravses

inträder.
bestämmelse innebär bl.a. enskilda inte har tillDenna rättatt

stöd inflyttningskommunen han/hon for kunna flyttaattav om
till kommunen behöver i förväg beviljat stöd dennaett av
kommun. vistas inte i vill flytta till.den kommun de AttDe som

framgår ocksåbestämmelserna skall tillämpas detta sätt av
två kammarrättsdomar redovisas nedan.som

också frånredovisas Regeringsrätten där dendomDet en
frånenskilde, till skillnad inte riktatkammarrättsdomarna,

biståndsansökan till inflyttningskommunen till den kommunutan
ville skulledär hon bosatt. enskilde denna kommunDen attvar

ombesörja insatserna i inflyttningskommunen. heller talanInte
måli detta bifölls.

från kammarrätten3.8.2 Domar

i årenGöteborg har under ochKammarrätten 1993 1995
två mål,avgjort respektive4427-1993 2548-1995,nr nr

Ängelholmsangående äldre kvinnor ville tillflytta kom-som
det forsta bistånd enligtfallet ansöktes § iI 6 SoLmun. om

form bostad med helinackordering alternativt boende iav
pensionärslägenhet avsåg biståndi kommunen. andra falletDet
i form bostad i gruppboende for med demens.av personer
Bistånd beviljades inte någoti fallen. Kammarrättensav
domskäl i det forsta fallet det möjlighetsaknas medatt attvar
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åläggastöd vistelsekommunen eller den kommun dit§ SoL6av
vill bistånd i boendeformflytta till bostad särskildatt utgeman

i kommun vistelsekommunen. falletdet andraIänannan an-
förde kammarrätten enligt det vistelsekommunen§ SoL3 äratt

har det för de vistas i kommunenyttersta ansvaret attsom som
Ängelholmsfår det stöd och den hjälp kom-de behöver.som

inte skyldig biståndbevilja henne begärt ävenattmun var om
hon skulle ha behov det.av

från Regeringsrätten3.8.3 Dom

RÅmålet fråganRegeringsrätten har i ref1990, 23, prövat om
under vilka förpliktas betalaomständigheter kommun kan atten

Måletfor serviceboende gälldei kommun.en persons en annan
90-årig kvinna, i Uddevalla kommun. Kvin-bosatten som var

ville flytta till servicehus i Stockholm för kunnaett attnan
bosätta sig i närheten sin dotter.av

Regeringsrätten erinrade enligtvistelsekommunens ansvarom
socialtjänstlagen. Regeringsrätten dock inteanförde dettaatt
hindrar kommun kan skyldig betala föratt t.ex.atten vara en
vårdinsats inte kan tillgodoses utanför kommunen.änannatsom

kommun bistånd till placering ihar i hemEn gett ettsom enen
Ärendetbehåller fråga.kommun iföransvaretannan personen

kan dock flyttas till socialnämnd dennaöver en annan om
nämnd samtycker till det.

Regeringsrätten anförde vidare hjälpbehövandenäratt, en
självmant avflyttar från sambandkommunen medutan en
beslutad placering, kommer enligt i fortsättningenSoLansvaret

åvila den kommun då vistas.där han eller hon kommeratt att
Regeringsrätten konstaterade biståndkvinnans ansökanatt om

för boende i servicehus i inteStockholm motiveradett ettvar av
vårdbehovsärskilt inte inom Uddevallakunde tillgodosessom

förståeligakommun hennes bo sin endaönskan närautan attav
anhöriga. noterades Uddevalla i egenskap vistelse-Det att av
kommun olika försökt hjälpa och stödja kvinnan i hennessätt
önskan flytta liksom förhenne den hjälp hon behövdeatt att ge

klara sin livsföring i Uddevalla. Domstolen fann dockatt att
inteSoL stöd för kommunens bestridande förpliktaatt motgav

den fortlöpande tillgodoseför kostnader föratt attsvara
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kvinnans det hon flyttatbehov boende och service efter attav
få biståndtill Kvinnan inte i denStockholm. kunde därför

angivna formen.
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4 Utveckling bostads-i ochav

stödforrner för äldre

Inledning4.1

Äldres möjlighet flytta till särskild boendeform iatt en annan
kommun påverkas tendenser i utvecklingen bostads- ochav av
stödformer inom kommunernas äldreomsorg. därförJag gör en
kort översikt kommunernas omfattande insatser i formöver av
särskilt boende och hemsjukvård.hemtjänst samt

År fick drygt1995 äldre och funktionshindrade290 000 per-
hemtjänst tidigare begrepp: social hemhjälp och/ellersoner

hemsjukvård i ordinarie bostad eller i bostad i särskild boende-
form SoS, Jämförelsetal 1995. minskning medDet är en
15 i jämförelse förhållandena000 med Av1993.personer
samtliga insatsermed inom hemtjänst/hemsjukvård/särskild
boendeform cirka år eller äldre. Andelen60 80är procent per-

med insatser åldersgruppi denna 45näramotsvararsoner pro-
samtliga i befolkningen och äldre.80 Dennacent av personer

situation har varit relativt årenkonstant under till1993 1995.
Andelen får hemtjänst/hemsjukvård/insatser ipersoner som

särskilt boende och eller äldre varierar kraftigt80ärsom
både mellan olika slags kommuner t.ex. storstad, förort och
glesbygd och mellan enskilda kommuner.

Förortskommuner har i genomsnitt den lägsta andelen
fåroch äldre insatser80 cirka procent42personer som

medan glesbygdskommunerna i genomsnitt har den högsta
andelen cirka i51 genomsnitt. Skillnaderna har blandprocent

samband med befolkningssammansättningen i de olikaannat
kommuntypema. Bland storstäderna har Stockholm och Malmö

jämförelsevis liten andel med hjälpinsatser i dennaen personer
åldersgrupp cirka procent.39
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4.2 Särskilda boendefonner

Åldersfördelning4.2.1 i särskilda boendefonner

Vid utgången bodde i särskilda1995 135 400av personer
boendefonner, vilket ökning med cirka 6 500är en personer
3,3 procent jämfört årmed framförallt1993. Det är personer

och äldre bor i80 de särskilda boendeformemaärsom som
cirka åldersgruppalla i denna år23 Andelen1995.procent av-

har varit årenoförändrad under till1993 1995. Nästan varannan
alla år eller90 äldre bor i särskild boendeform. ålders-Iav

år det65-79 Nära 70tre procent. procentgruppen var av
samtliga i särskilda boendeformer kvinnor.var

skillnaderDet mellan kommunerna avseende hurär stora stor
andel befolkningen år och äldre i80 bor särskildav som
boendefonn. andel varierade liksom frånDenna 1995 1994även
under till15 40överprocent procent.

4.2.2 Bostadsstandard

flestaDe bor i särskilda boendefonner bor isom ensamma
bostaden eller tillsammans med make/maka/samboende SoS
socialtjänststatistik 1996:7. Av samtliga boende det 12var pro-

utgångenvid delade bostad med annan/andra1995cent som av
Årmake/maka/samboende. motsvarande andel1993än var

cirka 14 procent.
År drygt1995 det40 totala antalet bostäderprocentvar av

123 000 i särskilt boende fullvärdiga bostäder dvs. utrustade
med minst och kök eller med och halvt ochett ett ettrum rum
kokvrå. Vissa förskjutningar standard har skett undersom avser
tidsperioden. Andelen bostäder kokvrå/kokskåpmed har ökat
påtagligt, från till cirka14 1993 25 1995.procent procent
Samtidigt har andelen bostäder kök eller kokvrå/kokskåputan

Årminskat. andelen bostäder1995 saknade kok-var som
möjligheter Cirka25 dem bor13 iprocent. procent av som
särskilda boendeformer saknar hygienutrymme.eget
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flesta kommunernas särskilda boendeformer integ-De ärav
Ädelutvärderingenrerade i den vanliga bebyggelsen SoS.96:4

genomsnittliga antalet boende anläggning minskatharDet per
Ädelreformensunder tiden sedan genomförande. Detavsevärt

finns dock fortfarande anläggningar med fler boende.100än
Ombyggnaden gåttde gamla sjukhemmen har inte i önskadav
riktning. Antalet i flerbäddsrumplatser har inte minskat. Mer än
hälften dem bori sjukhem delar fortfarande medav som rum en
eller flera Många såledesandra SoS 1996:2. saknar egen
bostad i den mening de inte har medatt egetett rum egna
tillhörigheter, dörr hygienutrymme.stängaatt samt egeten

hemsjukvårdHemtjänst4.3 och/eller

utgången årVid det drygt i1995 154 700av var personer
hemsjukvård.ordinarie bostad ñck hemtjänst och/ellersom

minskning cirkamed jämfört medDetta 60021är en personer
år årdem fick1993. Drygt insatser55 80procent av som var
eller äldre och utgjorde i likhet årmed drygt1994 20 procent

samtliga invånare åldersgrupp.i denna varierarAndelenav
kraftigt mellan kommunerna, från cirka till5 procent mestsom
40 procent.

utgångenVid drygt år eller äldre1995 70 80procentav var av
cirkade bodde i servicehus eller i service-48 000 personer som

lägenheter och hade hemtjänst hemsjukvård.och/eller
samtliga med hemsjukvårdAv hemtjänst och/eller det cirkavar

fick mellan37 och hjälptimmar under1 9procent som novem-
månadber ñck eller fler hjälptimmar.1995. Drygt 4 120procent

Andelarna har inte förändrats från år till Antalet1993 1995.
erhållit eller fler hjälptimmar har däremot120personer som

minskat med 500nära personer.
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Anhörigbidrag och kommunalt4.4

anställda anhörigvårdare

personer beviljadesamtliga drygtAv 1995203 400 varsom
fickinsatser i ordinarie bostad eller i servicehus 2 procent

närstående4 personer hjälp anhörig eller000 som varav
vårdbiträde. Samtidigt fick cirkaanställd kommunenav som

i formekonomisk ersättning kommunen7 000 avpersoner av
anhörigbidrag antagande dockeller motsvarande. Ett är att
många år.hjälp till under saknasdem 65 Detav ger personer

erhålleråldersfordelad insatserstatistik deöver personer som
vårdbiträde erhållerfrån anhöriga elleranställdaärsom som

anhörigbidrag.

äldreomsorgenUtvecklingen inom4.5

Ädelutvärderingenenligt

Ädelutvär-Socialstyrelsen konstaterar i sin slutrapport om
SoS medicinskt färdigbe-deringen 1996:2 bl.a. antaletatt

bådedrastiskt inom somatiskhandlade sedan har minskat1992
akutsjukvård och geriatrik. tid medicinskt färdig-Den som

får tillhandahållsbehandlade vårdalternativinnanvänta annat
någraomfattar dagar. Minskningen antalet platser inomnu av

såväl akutsjukvården geriatriken de förkortadesamtsom
Ädelreformen.vårdtiderna tydligaste effekternadeutgör av

akutsjukvården ställskonsekvens utvecklingen inomSom av
primärvårdökande krav och kommunal äldreomsorg bl.a.

kommunernas insatser inom de särskilda boendeformerna.
vårdar fick sinaenheter idag tidigareDessa personer som

tillgodosedda geriatrik.behov inom internmedicin ocht.ex
vårdenFramförallt har blivitmed demens enav personer

växande uppgift liksom omhändertagandet iäven av personer
livets slutskede. Sjukhemmen kommit hand denhar att ta om
växande andelen svårtmycket gamla och sjuka medpersoner

omvårdnadsbehov.stora
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Socialstyrelsen pekar i sin problem derapport rörsom
medicinska insatserna inom äldreomsorgen, speciellt inom de
särskilda boendeformema. Brister vårdplanering,bl.a.avser
hjälpmedelsinsatser, uppföljning och omprövning medicin-av
ordinationer smärtlindring, i livets slutskede. Bristsamt t.ex.
läkarinsatser i kommunernas äldreomsorg ytterligareär ett

Ädelreformenproblem uppmärksammats. Samtidigt harsom
inneburit positiv utveckling tillkomsten medicinskten genom av
ansvariga sjuksköterskor MAS, enligt Socialstyrelsensom
påtagligt förstärkt medvetenheten medicinska kvalitetskravom
i kommunernas verksamhet.

Socialstyrelsen konstaterar vidare många dem boratt av som
i särskilda boendefonner innehållslöshar ganska vardag ochen

fårsällan hjälp komma enskildes behovDen och möj-att ut. av
ligheter till rehabilitering uppmärksammas inte tillräckligt.

hemvårdenBeträffande drar Socialstyrelsen slutsatsen att
utvecklingen fortsätter följa den tendens började märkasatt som
redan 1980-talet, dvs. fårallt färre hjälp och hjälpinsatserna
koncentreras till de allra äldsta och hjälpbehövande.mest
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Flyttningsmönster bland alla5

äldre år65över

Inledning5.1

detta kapitel belyser jag deI generella flyttningsmönstren bland
alla äldre, dvs. i vilken omfattning äldre flyttar och vartpersoner

såde i fall flyttar. Beskrivningen samtliga äldre 65överavser
år vård- och omsorgsbehov.oavsett

redovisning rörlighetenDenna i hela den äldre befolkningenav
fråganperspektiv vissa äldres möjlighet flytta tillattger om

särskilt boende i kommun. enligt minDetett ärannanen
mening betydelse mångabelysa hur 65stor att överav personer
år, då åldersgruppenoch särskilt i år,80över över-som
huvudtaget foretar flyttning kommungränser.överen

har därför studerat alla äldres årenJag flyttningar under 1986,
och Undersökningen1989, 1992 omfattar analys1995. en av

det totala antalet flyttningar i åldersgruppen år och äldre,65
fördelat åldersgrupper år åroch och äldre65-79 80 samt

analys äldres andel det totala antalet flyttningar i helaen av av
befolkningen.

Studier har genomförts hur äldre flyttat mellanäven av
kommuner och mellan län årunder de angivitssom ovan.
Uppgiñema frånhar hämtats centralbyrånsStatistiska SCB°s
befolknings- och flyttningsstatistik.
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Äldres flyttningar5.2

Äldre framförallt inom denflyttar5.2.1 personer
kommunenegna

befolkningenden äldrerelativt liten andel helaDet är somaven
förflyttning.genomför 65-79Personer merpartensvararen

flyttningarna.av
År ochtotalt 65flyttade 65 3901986 som varpersoner

genomfördesflyttningaräldre. dessa 76Av procent personerav
År flyttningarår. totala antaletåldern hade deti till 79 1995upp

åråldersgruppenvarvidtill 65-79bland alla äldre ökat 74 312
tidsperioden harflyttningama. Undersvarade för 62 procent av

år och äldre ökatflyttningar bland 80andelen varpersoner som
procentenheter.med 14

delvisäldsta harbland de allraökade antalet flyttningarDet
medår äldre ökadeochmed antaletsamband 80att personer

ökning meddvs. 2291 000 procent-närmare personer, en
i antal medäldre minskadetidsperioden.enheter under Yngre

minskning meddvs. 225 000 procent-närmare enpersoner,
enheter.

År årbefolkningenhela 65det1986 4,4 överprocent avvar
andraeller tillinom den kommunenantingen flyttade egnasom

År ökat tillhade denna andelkommuner. 4,81995 procent.
före-äldrebefolkningsstatistik visarAnalyser att personerav

till andraförsamlingen, därefterinomträdesvis flyttar den egna
inom kommunenFlyttningarnadelar den kommunen.av egna

äldres samtliga flytt-svarade under för 871995 procent av
äldreden andel allatabellen redovisasningar. nedanI överav

åren flyttade inom kommunenstuderadeunder deår65 som
respektive till andra kommuner.
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år under tidsperiodenprocent befolkningen65 ochäldreTabell Andel av som
på åldersgrupper flyttningar inomgenomförde flyttning, fördelat samt1986-1995 en

frånrespektive kommunen.kommunen

19951992Ålder l9891986

Från 8.3Sia lnornFrånFrån Sza lnomlnomFrån Slnom a ll,11komflyt- komflyu- kom-kom-fl1- kom- kom-kom-kom- ningarningarningarningar mun munmunmunmun munmunmun

6,80,66,20,6 6,45,80,4 5,84,8 5,40,380- 4,5

4.03.0 1.04.00.94.2 3.13,3 0.90,7 4,33,66579

4,80,94,6 3,90,83,80,8 4,63,83,8 0,6 4,465-

år65Samtligai helaåldersgruppenöver

genomförtframgår andelentabellenSom är personer somav
åråldersgruppen och äldre.flyttningar inom Deras80störst

till delen inom den kommunen.flyttningar skedde största egna
åldersgrupp flyttningama inom kommunendenna detI somvar

i jämförelse med flyttningar kommungränser.ökade övermest
förhållandena de AndelenBland äldre motsatta.yngre var

medan flytt-flyttade inom kommunen minskadepersoner som
det dockningar kommungränser ökade. Fortfarandeöver var

äldreföreträdesvis inom den kommunen ävensom yngreegna
flyttade.

åldersgrupperna kani flyttningsmönster mellanSkillnader
omfattandesannolikhet förklaras med andelen medmed all att

vård- blandoch omsorgsbehov betydligtär större personer
inomår. till särskilda boendeforrnerflyttar främstDe80över

äldre flyttarden kommunen medan närmaret.ex.yngreegna
sitt fritidshus, sin hembygd etc.
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Äldres kommunerflyttningar mellan5.3

och länsgränseröver

bland allakunna belysa flyttningsmönstrenFör närmareatt
från län äldretill och vilka kommuner ochäldre, dvs. som

utflyttningarjag studerat antalet in- ochflyttar, harpersoner
in- och utflytt-nettoflyttningar skillnaderna mellandvs.samt

årenunderrespektive kommun i samtliga kommunerning i
eventuellahar analyseratoch1992 1995. JagI986, 1989, även

flyttningsmönster mellan och äldreskillnader i yngre personer
år.åldersgruppeni 65över

år och äldrestudierna visarResultatet 65att personerav
inom det länet och därefterfrämst flyttade till kommuner egna

angränsande län.till närmast
vanligtvis residensstädemarespektive län detInom var

åren deunder de studerade hadeoch/eller storstäder som
in- utflyttningarna äldre. kanantalsmässigt och Detstörsta av

någon in- ellerurskiljas allmän tendens visardock inte attsom
Så Uppsalai kommuner. harutflyttning överväger större t.ex.

genomgående årenunder de haftoch Linköping studerade en
nettoinflyttning större inflyttning utflyttning.tydlig än

Borås tydlighar däremot haltKommuner t.ex. netto-som en
inflyttning.utflyttning större utflyttning än

Äldre sällanflyttar5.3.1 överpersoner mer

övriga åldersgrupper ikommungränser än

befolkningenhela

År befolkningen iflyttade den totala1995 13 procent av
landet och dessa flyttade kommungränser.4 överprocentav

åretgenomfördes miljon flyttningar underTotalt drygt en
cirka flyttningar kommungränser.356 OOO övervarav

Åldersgruppen helaoch äldre65 17,6utgör procent av
År utgjordefemtedel.befolkningen, dvs. knappt 1995en

befolkningentotala flyttningar i helaäldres andel det antaletav
åldersgruppen årflyttningar iAndelen 804 överprocent.

samtliga flyttningar i hela befolkning-utgjorde 0,7 procent av
en.
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åren flyttningaräldres andel allaUnder de studerade har av
litet antal ochmarginellt. mycketi befolkningen ökat Det är ett

åldersgruppen år flyttarandel imycket liten 65över somen
framgår Kvinnorvilket tabell nedan.kommungränser 2över av
omfattning.och flyttade i likamän stor

år årenbefolkningen65 ochäldre flyttadeTabell Antal ochandelprocent2. somav
pååldersgruppema65-79kømmungränser,fördelat1986,1989,1992och 1995över

årår, år befolkningen65 ochäldre.80 ochdäröver helasamt

19951986 1989 1992
Ålder Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

llytt- flyn- flyn-llyu- av av avav befolkn.ningar befolkn ningar befolkn, ningar befolkn. ningar
80- 852 509 0,4 0.6 2426 0.60.3 l 2337

845 0.7 0.9 884 0.9 237 1.065-79 7 l0496 l0 ll

0.9653 8697 0,6 12005 0,8 13 0.8 13663121

Samtligai åldersgruppen65årochäldre

detbefolkning drygt milj.Av 65 1,5över personer varen
från sinflyttade hemkommun663 199513 personer som

till k-till andra kommuner inom län ellerantingen samma
framgår tabellen det knapptommuneri andra län. Som var enav

år och äldre flyttadesamtliga 65 överprocent personer somav
åren. framföralltkommungränser under de studerade Det var

åldersgruppema år,äldre, dvs. i 65-79 somyngre personer
flyttade.

ochflyttade befolkningenUnder 1995 0,6 80procent av
framgår det itabellen haräldre kommungränser. Somöver av

någon andelenåldersgrupp inte skett ökningdenna av som
åren och kan konstateraflyttade mellan 1992 1995. Jag att

åldersgrupperminst irörligheten kommungränserna deöver är
vård- omsorgsbehovendär och är störst.som
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denharStorstadskommunema5.3.2 största

äldreutflyttningen av

år flyttadebefolkningenden äldre 65andel överEn större av
skeddeflyttningarmed dei jämförelselänsgränsemaöver som

detförklaraslänet.inom det Dettamellan kommuner attavegna
flyttade ochfrån storstadskommunernaäldreframförallt somvar

vadomfattning länsgränsernaiflyttadedessa änöverstörreatt
i övriga kommuner.äldregällde för personersom

ihar skettutflyttningarnain- ochtali absolutaDe största
Malmö.och IGöteborgStockholm,storstadskommunerna

betydligtvaritutflyttningenGöteborg harStockholm och större
inflyttningen.än

inettoutflyttningentidsperiodenstuderadeUnder den var
dåår förutom 1992Stockholm cirka 550 netto-personer per

uppgick till drygtutflyttningen 800 personer.
dåår fler399nettoutflyttningen högst 1992GöteborgI var

flyttade till kom-defrån kommunenflyttade än sompersoner
År nettoutflyttning 98hade Göteborg1995 per-enmunen.

nettoinflyttningMalmö hade tre personerensammasoner.
nettoutflyttning.år medfrån tidigaretill skillnad

Även frånutflyttningenoch äldrebland 80 varpersoner
exempel kaninflyttningen. Somstorstadskommunerna större än

nettoutflyttning med 158det 1995nämnas att personervar en
nettoutflyttninghadeoch Malmöfrån Stockholm. Göteborg en

år.dettaunderrespektivemed 95 26 personer
Äldre omfattningiflyttadestorstadskommunernai änstörre

delar landet.till flera olika Detkommuneri andra avpersoner
detår. troligtvisberorDetgäller 80 attöveräven personer

till sintillbakapensionär flyttarovanligtinte är att somman
Cirkabeläget.fritidshusetoch/eller till den därhembygd ärort

frånår flyttadeäldre 1995alla 6550 överprocent somav
till kommunerflyttninggenomfördeoch MalmöStockholm en

från de övrigaflertaletFlyttningarnalänet.utanför det avegna
omfattning till kommunerbetydligtskedde ikommunerna större

andelenstad därGöteborgsUndantaginom det länet. äregna
till cirkauppgickutanför det länet 70flyttningar procent.egna
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urskilja antal kommunervarit möjligtharDet även ettatt som
inflyttningarbetydligt andeltidsperioden hadeunder störreen

frånfrån det länet. kommunerandra län Iän t.ex.somegna
fråninflyttningar Göteborgs-Alingsås andeldet störrevar en

Älvsborg. Motsvarande gälldefrånlän hemlänetoch Bohus än
Leksand ochRättvik,for kommuner Strängnäs,Trosa,t.ex.som

från StockholmsnettoinflyttningskeddeUppsala. Där störreen
Simrishamnfrån flyttade tillhernlänen. demlän Avän varsom

från Stockholms länfrån län ochandel Malmöhusdet störreen
från det länet.än egna

har inte någonflesta kommuner5.3.3 De nästan

nettoflyttnjng

nettoinflytt-denkommuner hade underFöljande 1995 största
nettoutflyttningen i absoluta tal blandrespektiveningen personer

och äldre:65
skedde tillnettoinflyttningenantalsmässigtDen största

+82, VärmdöNorrtälje +98, Uppsala +93, Helsingborg
och Varberg +66.+77

storstadskom-år hade, förutomnettoutflyttningStörst 1995
BjuvBorås Simrishamn -26,-31, Huddinge -28,munerna,

-20.Trollhättan -2l och Sundsvall-23,
intehade praktisktdel de övriga kommunernaEn tagetstor av

idetnågon nettoflyttning bland 65 ävenöver ompersoner
utflytt-omfattande in- ochvissa skedde relativtkommuner en

någon nettoflyttninguttaladning. hade inte hellerKommunerna
iår. in- och utflyttningar kom-bland Antalet80överpersoner

åldersgrupp.betydligt lägre i denna Störstamunerna var
år äldre fannsnettoinflyttningen bland och 199580personer

i +29 och i Täby +23.Nacka
nettoflyttningarbilaga redovisas samtliga kommunersI 3

1995.



allaF lyttningsmänster bland äldre68 år65över

rörlighetSkillnader i5.3.4

bedömning rörligheten dvs. in- och utflyttningenFör en av
underbland äldre har jag studerat vilka kommunerpersoner som

tidsperioden svarade for denden redovisade störstaovan
förhållande befolkningminsta inflyttningen i till sinrespektive

år svarade för dende kommuner65 störstaöver samt som
respektive minsta utflyttningen.

rörligheten, den högsta andelen in- ochdvs.Den största ut-
år,förhållande fannsflyttade i till sin befolkning 65över som

i Stockholms län.förväntat framförallt bland föroxtskommunema
förhållande blandtill befolkningen fanns främstMinst rörlighet i

i Sverige.kommuner norra
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Enkätundersökning6 äldresom

möjligheter flytta tillatt

särskilt boende i en annan

kommun

Inledning6.1

Riksdagen har uttalat sig betydelsen uppföljningom av en av
Svenska Kommunförbundets rekommendation och dess till-
lämpning 43. sådanEn uppföljning genomfördes, som
framgått tidigare, Socialstyrelsen1991 och Svenska Kom-av
munförbundet. bedömdes bakgrundDet utvärde-mot av
ringsresultatet rekommendationen borde kunna fortsättaatt att
gälla tills vidare.

har med anledningJag mitt uppdrag äldres möjligheterav om
flytta till särskilt boende i kommun detatt ett ansettannan vara

nödvändigt med belysning rekommendationensnärmareen av
tillämpning i kommunerna de svårigheterproblem ochsamt av

kommunerna upplever framträdande. be-Avmestsom som
tydelse för mitt ställningstagande frågan hur vanligtär även om
förekommande det med flyttningar till särskilt boende iär annan
kommun.

har enkät tillfrågatJag samtliga kommuner samtgenom en
socialdistrikt i Stockholm och stadsdelsnämnder i Göteborg om
deras synpunkter och erfarenheter. Undersökningen har genom-
förts SCB 1996.av sommaren

Av totalt utskick till kommuner/ socialdistrikt/333 stads-ett
delsnärrmder har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen302 i under-
sökningen frånräknar91 social-är ävenprocent om man
distrikt/stadsdelsnämnder. begreppet "kommuner"När används
i det följande, kommuner, socialdistrikt Stockholm ochavses
stadsdelsnämnder Göteborg.
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Rekommendationens6.2 tillämpning i
kommunerna

Formell6.2.1 handläggning rekommendationenav

Hälften kommunerna har antagit rekommendationenav
väsentlig betydelseAv for flytta mellan kommunerrätten äratt

frågan i vilken utsträckning kommunerna antagit Svenska
Kommunförbundets rekommendation följs.och denna Detom

framgår tabell nedan kommu-del 28 302är procentsom av av
antagit rekommendationen i politisk nämnd. Dettanerna som

skedde i drygt femtedel årdessa kommuner elleren av samma
året efter det Svenska Kommunförbundet utfärdat denatt
1989-1990.

Tabell Kommunernas formella handläggning Svenskaav
Kommunförbundets rekommendation beträffande äldres
möjligheter flytta till särskild boendeform kommun,att ien annan

påfördelat antal och andel kommuner.

Formell handläggning Antal Andelav
rekommendationen kommuner kommuner

°/o

Rekommendationen antagits 86 28
i nämnd

Rekommendationen antagits 53 l7
på annat sätt

Rekommendationen kommer 12 4
att antas

Inga planer på 74 25att anta
rekommendationen

rekommendationenVet 57 19om
antagits

besvarat frågan 20 7

Summa 302 100



flyttamöjligheter 71äldresEnkätundersökning attom

rekommendationenantagitkommuner i nämnddeFörutom som
vanligantagit den Endet 17 sätt.annatär procent som

rekommendationenfrån dessa kommunerkommentar är att
ärende-riktlinje förledningsgruppantagits i chefs- och som

i arbetet.praktisk tillämpningberedning/handläggning fördvs.
rekommendationennågrahar kommunerDessutom svarat att
regler bl.a.lokalapå tilläggföljs sättannat pre-omgenom av

prioritering kom-anhöriganknytning ochciseringar av egnaav
muninvånare.

avsikthar inte förfjärdedel kommunernaEn att antaav
inte till denfemtedel kännerrekommendationen och omen

råder socialdistrikt ochförhållandenantagits. Samma om
frånräknas.statdsdelsnämnder

Regler/riktlinjer begränsarsom
rekommendationenhandläggningenden formellaOavsett ärav

82 procent de kommunernadet majoriteten 302 upp-somav
deföljer den. kommunernade 13 attprocentatt angeravger

kommu-rekommendationen.inte följer 17Det är procent av
följer den.rekommendationen inteantagit men somsomnerna

Även rekommendationenantagitkommuner inte uppgersom
de kommunerföljer 21 procent. hälftende den Knapptatt av

de harantagit rekommendationeninte att egnauppgersom
inflyttning till särskilt boenderegler/riktlinjer för personerav

vanligtvis be-från regler innebärkommun. Dessa enannan
tillämpning.gränsning rekommendationensav

både antagitharförekommer kommunerDet även att som
dess-sig följa den,rekommendationen i nämnd och som anser

regler/riktlinjer 8 procent.harutom egna
innehåller bl.a. kravReglema/riktlinjema redovisas attsom

ifolkbokförd kom-till särskild boendeform skallsökande vara
kommuninvånare, preciseringarprioriteringar egnamunen, av

från utflyttnings-ersättninganknytningsskäl kravsamtav
Några ansök-kommuner avslagkommunen. attuppger

hänvisning tillmedningar lämnas till i kommunpersoner annan
vård-tillgodose ochvistelsekommunsSol och3§ att om-ansvar

tillgång boendefor-särskildasorgsbehov 49. Bristande
också avslagsbeslut. Totalt har kommunerskäl för 39utgörmer
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innehålleti redovisat i de regler/riktlinjeröppetett svar som
tilltillämpas. del kommuner har dessutom kommentarerEn som

frågor delar iandra redovisat praxis till är överens-storasom
stämmelse med de begränsningar i regler/riktlinjersom anges
enligt ovan.

Problem och svårigheter följa6.2.2 att

rekommendationen

frågaväsentlig kommunerna upplever problem ochEn är om
svårigheter följa Svenska Kommunförbundets rekommen-att

såsvårigheter i fall upplevsdation och vilka problem och som
framträdande.mestsom

de intekommunernaDet 30 302är attprocent av som anser
svårrekommendationen följa medan 65är att procent attanser

svårigheter dessadet föreligger problem och 38 procent av
svårigheter ringa karaktär.problem och ärattuppger av

kommuner 65 procent har i enkätsvaren utvecklat sina196
synpunkter dessa problem. har kommuner iDessutom 112

lämnat ytterligare synpunkter och kommentareröppetett svar
innehålltill delar har de kommentarerstorasom samma som

redovisas här och i avsnitt 6.2.3.som

påBrist särskilda boendeformer
Övervägande brist särskildadel Synpunkterna handlarav om

Tillgången såvälboendefonner. otillräcklig för de kom-är egna
muninvånarnas invånaresför andra behov. hel delEnsom av
kommunerna långdet kö till de särskilda boende-ärattuppger

Långaformerna. väntetider till verkställanmöjlighetutan av
bistånd framhålls svårighet.i form särskilt boende Totaltav som
har framfört brist särskildakommuner det föreligger116 att
boendeformer.

Prioriteringar
frågankommuner har berört prioritering behov hos34 avom

kommuninvånare framför behov hos sökande iegna annan
kommun. Bland bedömnings-redovisar kommunerna deannat
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tillgångenaktuellablirprioriteringssituationeroch närsom
framhållerbegränsad.boendeformer Kommunernasärskilda är

kommuninvånare.skerprioriteringatt egnaav

Handläggning/planering
handlägg-behovsbedömning,samband medharProblem som

fram-Särskiltkommuner.redovisasplanering 39ning och av
svårighetengällersynpunkterdeträdande attär ensom

från utflytt-beslutforunderlagbiståndsutredningutförlig samt
kom-fram gällerlyftssvårigheterAndraningskommunen. som

särskiltkriterier forochbedömningsgrunderolikamunernas
boende.

Ersättningar/relation till andra kommuner
sambandharsvårigheterhar kommenteratkommuner46 som

samverkansproblemekonomisk ersättningmed krav samt
detharkommunerdessaemellan.kommunerna 17 storasomav

särskiltersättning forekonomiskkravproblemet angett
tillersättningar lederkravkommun.boende i Dessaannan

emellan. Andrakommunernadiskussionertidskrävande syn-
intealla kommunerföljerde problempunkter attavsomavser

fortydligandenönskemålrekommendationentillämpar samt om
kommun.mottagandeinnebär forfaktisktvad dennaav

kom-densvårighet meduppleverkommunerElva att egna
välgrundäldreattraktiv forär enavpersonermunen

grannkommunernaoch/eller grundserviceutbyggd attav
Äldresärskilda boendeformer.medhar tillräckligtinte personer

iboendesärskiltdessa kommentarer,ansöker, enligt annanom
service i hemkommunen.utbyggdgrundkommun sämreav

Storstadsproblem
storstadsproblem,speciñkaharNågra Synpunkterna avsettav

flytta tillmånga önskaräldrebl.a. erfarenheter stor-attav
medproblemnärståendedär bor.städerna Det attanses vara

anknytning.enskilde hardendel stadentill vilkenavgöra somav
svårigheter överblickLikaså medredovisas överatt an-om

socialdistrikt/stadsdelsnämnder. Dettill fleralämnassökan
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framkommer det i Stockholms finnslänäven överens-att en
kommelse betalningsansvar kommunerna emellan.om

Behov förändringar6.2.3 för kunna följaattav
rekommendationen

Av särskilt intresse kommunernas synpunkter de föränd-är
ringar nödvändiga för rekommendationenattsom anses vara
skall kunna följas. 43 procent de kommunerna har131 302av
redovisat behövliga förändringar medan kommuner125
42 procent det inte någon förändring.erfordrasattanser

har framföralltKommunerna haft följande synpunkter:

Behov utbyggnad särskilda boendeformerav av
förändring kommunerna bedömer angelägenDen mestsom vara

utbyggnad särskilda Någraboendeformer. kommuner harär av
kommenterat det saknas ekonomiska detatt ärsamt attresurser
svårt planera utbyggnad påbaseras andra kommun-att en som
invånares behov. Totalt har kommuner framfört synpunkter52

behovet flera särskilda boendeformer.om av

Förändringar ekonomisk karaktärav
förändringar erfordrasDe enligt kommunerna beträffandesom

ekonomiska ersättningsfrågor går i tvåhuvudsakligen rikt-
ningar. gäller dels behovet tydligaDe regler för överens-av
kommelser ersättningar, dels kravet rekommendationenattom
måste följas ekonomiska transaktioner. förekommerDetutan
dock andra förändringsförslag ekonomiskagälleräven som
incitament, kompensation och kostnadsutjämning särskildasamt
ersättningssystem. trettiotal kommunerDet är ett attsom anser
de förändringar behövs ekonomisk karaktär.ärsom av

Förändringar regelsystem och lagstiftningbehovav av
tjugotal kommuner har kommenteratEtt behov förändringarav

i regelsystem och lagstiftning. Bland dessa kommuner finns de
det erfordras fårenhetligt regelsystematt ettsom anser som
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samtliga kommuner. Syn-genomslagskraft och följssom av
ifrågaönskemål attitydpunktema öppnareäven omom enavser

striktNågra efterlyser dockflyttningar. kommuner en mera
kommuninvånare.hårdarereglering med prioritering egnaav

tillefterfrågar ökad följsamhetYtterligare andra kommuner
rättsläget.rättspraxis och klarlägganden av

planeringsförutsättningarFörändringar av
planerings-förändringardet erfordraskommuner15 att avanser

beredskapskall finnasförutsättningarna för det emotatt taatt
kommuninvånare krävsi särskilt boende.andra Det även en mer

det skallbehovsbedömningar förlångsiktig planering vid att
insatser förplaneraför inflyttningskommunenmöjligt attvara

rekom-förutsättning förfrån andra kommuner. En attpersoner
några detenligt kommunerskall kunna följasmendationen attär

till äldreomsorgen.tillförs generella resursermer

ioch inflyttningarAnsökningar6.3

kommunerna

verkställighetbeslut ochBiståndsansökningar,6.3.1

mångauppfattning hur äldrebättreFör att personeromen
kommunbistånd särskilt boende iansöker till annansom om

frågor enkätenställdes iansökningar handläggsoch hur deras
fått beslutansökt, antalantal sompersoner som personerom

fått bifallmångabiståndsansökan dessasin hursamt somav
tillfrågades kommunernarespektive avslag. Dessutom om an-

erhållitfrån särskilt boendekommunertalet andra sompersoner
erhålla sådant. Undersökningenrespektive väntade att avser

tidsperioden 1/7 till 31/51995 1996.
har underMajoriteten 80 procent de kommunerna302av

bistånd särskilti formperioden handlagt ansökningar avom
från femtedel harboende äldre i kommun. Enpersoner annan
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någradet under tidsperioden inte inkommit ansök-uppgett att
ningar frånalls i andra kommuner.bosattapersoner

hälftenKnappt ansökningarna beviljasav
Totalt har under perioden ansökt1285 65överpersoner om
särskilt boende i kommun. Antalet ansökningar i dennaannan
undersökning kan jämföras kartläggningmed den som genom-

Då åretfördes 46. hade kommuner tagitunder1991 227
år.ansökningar inklusive under1401 65emot personer

åldersgruppenAntalet ansökningar i förefaller65över vara
något dåhögre vid undersökningen jämfört1995/96 med 1991

Ädelreformenföre lokala sjukhem inte inkluderades. Det
framgick inte års mångaundersökning hur de1991av per-av

bistånd ocksåbeviljats särskilterhöll boende isoner som som
kommun.annan
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biståndsansökningar i kommunernainkomnaHandläggningTabell av
på samtligadelsfördelade1996,31 maj1995 tilljuliunder tiden 1

kommunerrespektiveansökningarmed 5-10kommunerdelskommuner,
eller däröver.ansökningarmed 11

AntalAntalAntalHandläggning personer,personer,av -
medkommunerbiståndsansök- samtliga personer,

kommuner5-10 ansök-kommunersär-ningar till
ellermed llningar302boendeskilt

ansök-fler70
29ningar

4964761285ansöknInkomna

182251595ansöknBeviljade

206156492Avslagsbeslut

131187448säboErhållit

236191582säbopâVäntar

Särskilt boende

svårigheterkommuner harframföralltNågra uppgettstörre
frånbiståndsansökningarstatistikuppgiñermed framatt ta om

ansökningar kanAntaletkommuner.i andrabosattapersoner
ändå iförefallernågot underrepresenterat stortdärför menvara

förväntade.detmotsvara
inkomnahälftenknapptdetframgår tabellenSom är avav
drygtochbeviljatstidsperiodenunderansökningar ensom
ansökanfått sindeavslagits. Blandtredjedel sompersonersom

iboendeformerhållit särskildtreljärdedelarbeviljad har annan
kommun.

iboendeformsärskildväntadeflerDet sompersonervar
Bland demflyttat.faktisktde vän-kommun än somsomannan

bådetroligtvisförekommerpersoner582tade sompersoner
boende-särskilderhållitintebeviljadfått sin ansökan ännumen

prövadformelltbiståndsansökanfått sininteoch deform som
procent15"väntelista". 198Detplacerats ärutan personer

erhållit beslutharredovisningar inteenligt kommunernassom
biståndsansökan.sin
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Av tabellen framgår vidare trefjärdedelar samtliga bi-att av
ståndsansökningar inkommit till cirka tredjedel kommu-en av

tredjedelDenna kommunerna har tagit fem ellernerna. emotav
fler ansökningar vardera. Antalet avslagsbeslut mycket högtär
i förhållande till det generellt lämnas avslagsbeslutatt
biståndsinsatser inom äldreomsorgen. En del avslags-stor av
besluten har lämnats i de kommuner sig ha femuppgettsom
eller fler ansökningar.

Enligt undersökningen 1995/96 det 595 be-var personer som
viljades bistånd och 492 fick avslag sinapersoner som an-

Årsökningar. beviljades1991 600 år bistånd65överpersoner
ansökan särskilt boende i kommun och 200om annan per-

ñck avslag sin ansökan. Antalet beviljade bistånds-soner
beslut har således inte förändrats. harDäremot antalet avslag
ökat markant och fördubblats årenmellanän och1991mer
1995/1996. bådaI undersökningarna det väsentligt antalär ett

inte fått sin ansökan formellt prövad. Dettapersoner ärsom ett
allvarligt åsidosättande den enskildes rättssäkerhet.av

Kommunerna har redovisat det, förutomäven formellaatt
biståndsansökningar, förekommer förfrågningar olikasom av
skäl inte leder till Någraansökan. kommuner deen attuppger

intresseanmälningar till särskildatar boendeformeremot från
personer kommun s.k. väntelistor används.samt att Detannan

några kommunerär även redovisar intresseförfrågningarattsom
förekommer eller gångerflera vecka/månad. före-Deten per
kommer handläggaren redan vid förfråganäven informeraratt

bristsituationen i de särskilda boendeformerna. Dessutomom
lämnas information de restriktiva regler gäller vidom som
ansökan från bosatta i andra kommuner. resul-Dettapersoner

enligt kommunerna, fåi formella biståndsansökningar.terar,

6.3.2 Avslagsmotiveringar

Kommunerna har tillfrågats motiven till avslag ansök-om
ningar särskilt boende från i kommun. Deom personer annan
vanligaste skälen till kommunerna avslagit biståndsansök-att
ningar skiljer sig inte från de skäl redovisades i års1991som

Ävenundersökning 46. då redovisades brist på plat-
ser/resurser i särskilda boendeformer, prioriteringar av egna
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tillmotiveringanknytningsskälkommuninvånare, etc. av-som
slagsbeslut.

31juli 1995 tilltiden 1underavslagsmotiveringarKommunernasTabell 3.
från kommun,iboendesärskiltvid ansökanmaj 1996 annanpersonerom

på och andel kommuner.och antalmotiveringarfördelade

AndelAntalAvslagsmotivering
kommuner/kommuner/
svarsvar
%

34105platser/resurserbrist påråderDet

2988tillgodoses påBehovet sättannat

2679prioriterasbehov i kommunenEgna

2783tillgodosesinte kunnatBehovet har
omgående

1030anknytningtillräckligInte

928skälAnnat

svarsalternativ.flerakundekommunernaobserverasDet bör att ange

främstaplatser/resurserbristframgår tabellenSom ärav
kom-sammanlagt flerdockavslagsbeslut.motivet till Det är
kom-tyderavslagsmotiveringar attsomuppgermuner som

frånsökandenregler/riktlinjer forhar annanegnamunerna
"inte till-ochprioriteras"i kommunen"egna behovkommun

kommunen".anknytning tillräcklig
kommunerfemavslag har bl.a.skäl till uppgett attSom annat

behovbostadordinarieitillgodosesbehovet kan samt att av
två kommunerskälAndraföreligger.boende intesärskilt som

varkensökandeninteanvisad bostadredovisat passatär att
harAvslaggeografiskt läge.beträffandekostnadsmässigt eller

varitinteutflyttningskommunenockså grundlämnats attav
Vidareboendet.kostnaden forforberedd attatt angessvara

bevakningunderansökanvarefteravslag lämnats,formellt är
harNågra kommunerledig bostad.erbjudandeför omsenare
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skäl for avslag flyttning skulle inverka menligtangett attsom en
den sökandes hälsotillstånd.

6.4 Behov insatser iav

uttlyttningskommunen

6.4.1 Flertalet äldre flyttar hadesom

hjälpinsatser i hemkommunenäven

Utredningen önskade uppgift hur vanligt förekommande detom
sökanden fore flyttningen ñck kontinuerliga insatserävenattvar

i form hemtjänst/hemsjukvård eller insatser i form särskiltav av
boende. intresse någonDet särskildäven att vetavar av om

boendeform dominerade. uppgifter betydelseDessatyp ärav av
för ställningstaganden mångatill hur de sökande harav som
behov vård-omfattande och omsorgsinsatser.av

något fler kommunerDet 150 redovisar denär attsom en-
skilde redan fore flyttningen bodde i särskilt boende i för-ett
hållande till de kommuner redovisar den enskilde boddeattsom
i sin ordinarie bostad.

kommuner132 den enskilde fore flyttningen boddeattanger
i sin ordinarie bostad med eller stöd- och hjälpinsatser frånutan
hemtjänsten. Flertalet de kommunerna 109 beskriver132av

den enskilde beviljad hemtjänst.att var
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tillföre flyttningstödformer i uttlyttningskommunen,Tabell Bostads- och
maj 1996,juli 1995 till 31kommun under tiden 1särskilt boende i annan

på kommuner.antal och andelbostads- och stödformer,fördelade

Andelstödformer AntalBostads- och
kommuner/ kommuner/

svarsvar
°/o

9bostad hemhjälp 28Egen utan

hemhjälp 109 36bostad medEgen

boendeformer:Särskilda

19Sjukhem 57

l 647serviceboende

Ålderdomshem lO30

16 5Gruppboende

boende 33 1lAnnat

svarsalternativ.har kunnat flerKommunerna ange

korttidsboendesjukhus,boende i de flesta fallMed annat avses
deCirka hälftenoch kommunala rehabiliteringsenheter. 33av

några fallvård- och omsorgsformer.har dessa Iavsettsvaren
med hem-lägenhetäldrebostäder nattillsyn ochutan egenavses

Endast nio kommu-inflyttningskommunen.tjänstinsatser inom
sig hos barn ellerden enskilde befannhar uppgett att annanner

denflyttningen tillnärstående inflyttningskommunen forei
boendeformen.särskilda

framkommit hurredovisningarhar inte kommunernasDet av
fore flytt-vård- enskilde hadeoch omsorgsbehov denstort som

slutsatser kan dras:ningen till kommun följandeannan men
enskildaredovisathälften kommunerna harKnappt attav

särskilda boendeformerbodde iredan före flyttningen som
framgårålderdomshem och gruppboende.sjukhem, Det även att
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flyttningar skett fråndirekt sjukhus och olika former kort-av
tidsboenden. vård- ochDessa omsorgsformer tyder att per-

hade omfattande behov vård- och omsorgsinsatser.sonerna av
Enligt den andra hälften kommunernas har denav svar

enskilde fore flyttningen bott i ordinarie bostad eller servicehus
med eller fråninsatser hemtjänsten. dessaDetutan är av svar
inte möjligt någradra detaljerade slutsatser omfattningenatt om

vård- och omsorgsbehoven. välkänt hjälpinsatserDet är attav
i den ordinarie bostaden kan variera i hög framgåttgrad. Som

kapitel det enbart4 samtliga med hemtjänst4är procentav av
har insatser timmar eller120motsvararsom som mer per

Ävenmånad. i servicehus varierar omfattningen vård- ochav
omsorgsinsatsema.

6.4.2 flesta kvar i hemkommunenDe underär
väntetiden

intresseDet de beviljats bifalläven att vetavar av var som
sin ansökan befann sig medan de väntade flytta till särskiltatt
boende. Vidare det viktigt upplysning hur vanligtattvar om
det den enskilde flyttade till närstående i inflyttnings-attvar
kommunen i avvaktan särskilt boende.

Resultatet undersökningen visar de flesta väntadeattav som
flytta befann sig i hemkommunen under väntetiden. Detatt
kommuner80 den enskilde väntade i sinär attsom uppger

ordinarie bostad medan kommuner94 den enskildeattuppger
väntade i särskilt boende i utflyttningskommunen. har inteDet
heller här varit möjligt vård-beskrivningnärmareatt en av
och omsorgsbehoven.

fåtal kommunerDet l 1 redovisar den enskildeär ett attsom
redan flyttat från hemkommunen och under väntetiden befann
sig antingen hos anhöriga eller i lägenhet i inflyttnings-egen
kommunen. kommuner redovisar17 den enskilde väntade iatt

boende och kommuner20 de inte känner tillannat attuppger
den enskilde befann sig.var
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Ersättningar mellan kommunerna6.5

6.5.1 kommuner ersättningar erläggsFå attuppger

Enligt Svenska Kommunförbundets rekommendation bör det
inte förekomma krav betalning kommunerna medemellan -
stöd avtal eller överenskommelser för för särskiltkostnaderav -

pågåttboende. den massmediadebatt under detI senastesom
året äldres flyttningar har exemplen talat för det oftaattom

frågavarit tvister mellan kommunerna in- ellerom om vem
utflyttningskommunen skall betala kostnaden dennärsom
enskilde flyttar. Majoriteten 89 procentkommunernaav som

fråganbesvarat har ersättningar inte förekommer viduppgett att
äldres flyttningar. dock endast kommunerDet 169är som

frågan.besvarat elva redovisasI ersätt-procent attav svaren
ningar kommunerna emellan förekommer alltid/ibland.nästan
Ersättningama i de fall från månadde förekommer varierar en

månadertill månaderoch till och däröver.13sex upp

6.6 Uttlyttning till särskilt boende i annan

kommun

tillfrågatshar mångaKommunerna hur med hem-om personer
tjänst eller bostad i särskild boendeform under den stu-som
derade frånperioden flyttat kommunen. kommunerDet 116är
38 procent redovisar sammanlagt flyttat224attsom personer
till särskilt boende i kommun. Flertalet dessa kom-annan av

har redovisat tvåtill flyttat. Antaletattmuner en personer per-
flyttat hälften det antal kommunernaärsoner som av som

redovisar inflyttade.som r
förefallerDet kommunerna har betydligt bättresom om

kännedom vilka frånflyttar till vilka flyttaränom som om som
kommunen. kommuner någondet inte186 ärattuppger person

flyttat till särskilt boende i kommun.som annan
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äldreVarför flyttar7

Inledning7.1

frånUttalanden, bl.a. i rekommendationen Svenska Kommun-
förbundet, visar diskussioner forts lämplighetenatt attom av

önskemålfastställa vissa anknytningskriterier för tillstyrkaatt
flyttning 43. avvisats. rekommendationenharDetta Iom

någrafinns exempliñering olika anledningar kanen av som
innebära enskilda äldre vill byta bostadsort. Exemplen syftaratt
till viss vägledning. Vikten prioritera medatt attge av personer
anknytning till inflyttningskommunen betonas. Skälet är att
"dessa flyttningen kan sinakomma närmarepersoner genom
anhöriga eller närstående".andra Andra skäl exempliñerassom

den enskilde "tillhör viss religion eller har vissär att typ av
handikapp bo tillsammansoch önskar med eller andranära som
tillhör religion eller har liknande handikapp" cirk.samma

5.1989:65, s.
tillgångMed till erfarenheter kan konstatera attsenare man

Ävenfrågan äldres flyttningar tillförts dimensioner.fleraom nya
viljan önskemålflytta vanligen hör medatt attom samman om

komma anhöriga närstående så mångaoch andra finnsnärmare
andra personliga utgångspunktskäl beakta med i de grund-att
läggande principerna for äldre.omsorg om

studier jag redovisar framgårAv i detta betänkande attsom
antalet flyttar särskildatill boendefonner ipersoner som en

kommun litet. Tidigare uttalanden möjlig-äldresärannan om
heter flytta vidare krets den jag har i fokus for minarör änatt en
överväganden och förslag. Benägenheten flytta emellertidäratt
inte särskilt uttalad bland äldre överhuvudtaget. Väsentligt är
dock de önskar flytta skall kunna det,göraatt oavsettsom
vård- och servicebehov.
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7.2 Några undersökningar

7.2.1 Närhet till anhöriga

Enligt studier vid Institutet for gerontologi i Jönköping Gerdt
ÄdelutvärderingenSundström, bl.a. redovisat i SoS 94: 17,

äldreHemma dar° har de flesta äldre har barn, ellerettsom
flera dem i närheten. såDet har63 detär t.0.m. att procentav

barnet inom km avstånd, vanligen15närmaste än närmare.
Andra, lokala studieri Sverige och har visatNorge, det oftaatt
finns släktkrets inom rimligt avstånd. Sammantagetstörreen

detta, de flesta inte behöver flytta for ha sina anhörigaatt attger
i geografisk närhet.

Vid jämförelser årenmellan 1954, och1976 visar det sig1994
likheterna slående.tid kompenserandeEn faktor föratt över är
övervinna avstånd har gradvis blivit utvecklingenatt större: av

allmänna och privata kommunikationer. tendens börEn dock
uppmärksammas. Tillgång till högre utbildning och allmänten

social rörlighet inom och utanför landet kanstörre medföra att
närheten ändras till avståndgeografiskt mellan äldre ochstörre
deras barn/andra närstående.

Geografisk närhet innebär inte alltid förutsättningarnaatt an-
vänds till ömsesidiga personliga kontakter. förefallerDet dock
enligt tidigare källa kontakterna mellan äldre ochsom om
deras barn inte minskat i omfattning under de decen-senaste
nierna. Två tredjedelar de äldre träffar eller flera sinaettav av
barn minst varje vecka, många oñare. Social isolering betraktas

något ovanligt och tycks inte ha ökat. äldre i åldrarnaAvsom
65-76 ensamstående,3-4 bor umgåsär ochprocent ensamma
inte med släkt och vänner.
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enkät tillSkäl till flyttning enligt 1996 års7.2.2

kommunerna

till anhöriga övervägerAnknytning
frågankap. 6 fannsriktades till kommunernaden enkätI som

Svarsalter-förelåg flyttning.förvilka skäl personemassomom
närståendebarn/syskon eller andrarörde Släktbandnativen

skäl.respektive etniskareligiösa Ibor/bodde i kommunen,
ochse nedanskäl"svarsalternativen "andraövrigt fanns

frågan iharhar besvaratkommuner"okänt skäl" de som-
flera skäl.redovisa ellerallmänhet kunnat ett

skäl.etniskareligiösa ellerfåtal 10kommunerEtt anger
släktband.medhörHelt dominerande skälär som samman

procent.sådana 69 SvarkommunerTotalt redovisas 210av
flyttningar ökartill genomfördamed släktanknytning skälsom

deföreligger.med det antal ansökningar I 70procentuellt som
6 Släktbandansökningar kap.harkommuner 5-10 angessom
i kommunerdeoch 29skäl 9391 procentprocent avsom av

ansökningar.har 11änsom mer
vikt för äldredels naturligsläktanknytning harSkäl rör ensom

vanligen etablerade hosdessa skäloch deras anhöriga, dels är
företrädare.kommunernas

Vilka skälenär de andra
ytterligare skäl tillflerakommuner har angivit eller49 attett

tillifrån flyttat kommunenandra kommunerpersoner
särskilda boendeformer.

tillbaka tilläldre flyttatVanligast handlarär om somsvar som
längrebott underdär de födda, tidigareorter/kommuner är en
mångauttryckervarit yrkesverksamma. Svarentid eller där de

hållning till dettagånger positivsärskild respekt för ochen
tidigare bott här ön"motiv: sina här i "harY.","Har rötter

år" någraså mångaioch "har varit yrkesverksam ärorten
exempel.

återflyttning. idetta skäl förhar kallat DetJ änanges merag
från kommuner. anslutning till dessahälften I28av svaren

medtvå flyttningen motiveratskan situationer därnämnassvar
varit i kommunen.sommargästeratt personerna
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Ett antal andra kommuner 5 stycken beskriver att personerna
tidigare bott mellan kommuner och/ellergränsen ett attpar
det funnits skäl bevilja särskilt boende i kommun medatt en
centralort och bl.a. närhet till sjukhus. förefaller härDet som

utifrån behov samarbetat praktiskt närliggandeman personens
kommuner emellan.

Övriga många olika skäl enstakarörsvar anger som personer.
kan SläktbandDet utöver dem fanns i enkätens förstavara som

svarsalternativ, "Har bosatt i närheten it.ex. systeren grann-
kommunen" återflyttningeller efter utlandsbosättning till orten

någotmed avlägsna kanske enda släktingar.mera men
kan också handlaDet särskilda skäl i form attom av en person

överhuvudtaget saknar släktanknytningar grundt.ex. av
invandrarbakgrund.
Ytterligare andra skäl har uppkommit samhällsföränd-genom

ringar givit ändrade ansvarsförhållanden, exempelvissom
psykiatrireformen.

Brist i ursprungskommunen respektive denresurser
enskildes missnöje med insatsemas kvaliteter där skäl i femär
situationer.

materialetsTrots ringa omfattning finner jag det, tillsam-att
med anhöriganknytning, varierad bildmans svaren om ger en av

anledningar till flyttningar. stärkerDet Svenska Kommunför-
bundets förhållningssätt inte fastslå vissa kriterier för skälatt

kan "godkännas".som

Motstridiga intressen
Både i kompletterande kommentarer till enkätsvaren och vid
vissa utredningens hearings som fullständigt redovisasav mera
i betänkanden någrahar frågorgrannlaga väcktssenare om
anhörigas roll den enskilde ansöker flyttning tillnär om annan
kommun.

fråga harEn den enskildes självbestämmandeavsett vagt mot
anhörigas önskemål och initiativ. Handläggare har i vissa fall
givit uttryck för farhågor flyttning inte initierats i denattom en

Ävenenskildes intresse. min uppfattning detta kanär, attom
tänkas fåtalgälla situationer, jagvill i det följande utvecklaett

ansluter tillDet vad jag tidigare ff. anfört36resonemanget.
grundläggande principer för äldre. Lyhördhetom omsorg om
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måste präglasjälvklartför den enskildes personliga behov
rättssäkerhet skall lika självklartbedömningen och hans/hennes

anhörigamåste samspelet medalltid dock tillHänsynvämas. tas
närstående.och andra

tillenskildas självbestämmande harBland exempel som avser
tilltagandeförhållanden medmig förnämnts en person

omvårdnadsbehov.demenssjukdom och omfattande Mot en
särskild boendeformflyttning talade här bodde iatt personen en

intebemärkelse. kundesig vid i viss ytlighon Honvantsom
förstå beroendesjälv överblicka och sin situation attutan avvar

hennesnågon "vikarierade" för hävdainsiktsfullt sätt attett
fannsAnhöriga och andra besökareintegritet. bor ortannan

från anhöriga deflyttning talade uppgifterinte. För attomen
ibesök, möjligheterville ökad livskvalitet tätare attgenomge

sånger referera till denprivata bilder ochsamtal, etc.genom
ifortlöpande insynenskildes levnadshistoria och haegen

omvårdnadssituationen.
detifrågasattes initiativet till flyttning eftersomInledningsvis

resavstånd besökfrån vidutgick anhörigas önskan kortareom
sedan flyttningensläktingen. bedömninghos den äldre En

båda livskvalitet.ñck ökad Genomgenomförts att partergav
resavstånd besök medorkade anhörigabekvämare tätaregöra

omvårdnadaktiv delaktighet i kontakter med ochochstörre om
närstående.sin självfallet till fördel forDetta ävenpersonenvar
hon inte formulera sin önskan.kundeom

också nödvändigt bevaka dennaturligtvisDet är att att som
får det,sitt självbestämmande tillfällekan ävenutöva göraatt

omvårdnad eller mycket beroendehan/hon för sin heltär avom
sådanthjälp. sällan missuppfattar omgivningenandras Inte ett

funktionshinder.praktiskt beroende t.ex. till följd fysiskaav
Möjligheterna till självbestämmande begränsas trots att

situationöverblicka och bedöma sinmycket väl kanpersonen
minst harliksom träffa val. gäller inteDetta personer somegna
teckenspråk/informellasvårt tala eller kommuniceraratt genom

tecken.
fråga harhar framkommit i enkätsvarenEn rörtannan som

skiljaktiga synpunkter och hur de skallanhörigas vägas mot
åsiktert.ex. syskons olika vad bästvarandra gynnarom som

åldrige naturligvis djuptden förälderns välbefinnande. Det är
uppstår ellertragiskt syskon- andra familjekonflikterochnär
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förstöras i samband med gammal förälders flyttning.en
Lösningen ligger enligt min mening inte i reglerupprättaatt om

alla barn/syskon skall bo för den enskildeatt ort attsamma
"få"skall flytta dit.

Återigen måste utgångspunkten den enskildes behov,vara
intressen önskemål.och gäller han/hon harDet oavsett om
möjlighet sitt självbestämmande eller behöver hjälputövaatt av
företrädare. utomståendebland kanI legal företrädareen vara

nödvändigt stöd för bevaka den ienskildes intressenett att en
kontliktsituation detta slag. Anhöriga vid konflikterkanav

ocksåsinsemellan behöva stöd och hjälp konstruktivtför att
kunna bidra till föräldern får värdig livssituation sistadenatt en
tiden. Ambitioner lösa antagonism kanske funnits iatt som
decennier frågadet inte gäller i stället stöd förDetär attom.
den gamla intressen verkligen tillvara ochtaspersonens
samtidigt erbjudande hjälp till de barnen för deattom vuxna
inte just i denna situation låstaskall försätta sig i än mera
positioner.
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överväganden8 och förslag

överväganden8.1 allmänna-

utgångspunkter

8.1.1 Inledning

Äldres möjlighet flytta till särskilt boende iatt ett annan
kommun har årenunder behandlats i olika sammanhang.
Riksdag och regering har uttalat äldres möjlighet flyttaatt att

sina måsteanhöriga vidgas. har docknärmare Det under senare
tid blivit alltmer uppenbart denna möjlighet fortfarandeatt är
begränsad.

har regeringensJag uppdrag dir. 1591995: kartlägga ochatt
analysera hur äldre vårdbemöts i och och ipersoner omsorg

offentlig verksamhet. mitt uppdrag ingårI behandlaannan att
frågan äldres möjligheter flytta till särskilt boende iattom annan
kommun. Det enligt min mening fråga bristandeär en om
bemötande äldre flytta inte förverk-när rätten att ärav personer
ligad for alla, vård- och omsorgsbehov. förverkligaAttoavsett
denna trovärdigt innehåll tillrätt de grundläggandeär att ettge
principerna for äldreomsorg respekt för äldres självbestäm--
mande, integritet, trygghet och värdighet.

8.1.2 Nuvarande förhållanden korten-
problemöversikt

har tidigareJag beskrivit den Svenska Kommunförbundetav
utfärdade rekommendationen cirk. 1989:65. Diskussioner har
i olika sammanhang förts den tillräckligt medel forär ett attom

äldres möjligheter flytta.värna att
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Enligt inom offentligapropositionen ledningsansvaret denom
sjukvården 1989/90:81 skall uppföljning skehälso- och prop.

tillämpningen rekommendationen. effekterna inte blirOmav av
enligt uttalat l989/90:SoU24,de avsedda bör vad riksdagen

rskr. 313 lagstiftning övervägas.
fråganfullfölja mitt uppdrag behandla äldresFör att att om

tillflyttningsmöjligheter har jag bl.a. riktat enkät landetsen
samtliga kommuner.

Rekommendationen tillämpas restriktionermed
problematikenkäten lf visar den komplexaSvaren 69

följerföreligger. de rekom-Kommuner attsom uppger
restriktionermendationen samtidigt de beskriver desom som

ställt för dess tillämpning. hel del kommuner harEn egnaupp
tillregler i praktiken medför äldres möjlighet flyttaatt attsom

särskilt boende i kommun begränsad. restriktio-Deären annan
framförallt lyfts fram kommunerna deär attner som av

invånare,prioriterar ställer krav anhöriganknytningegna
krav den enskildes skall förhemkommunsamt att svara

kostnaderna för det särskilda boendet i inflyttningskommunen.
också från önskemålhar kommunerna framkommitDet om en

tydligare reglering möjligheten flytta. finns dock olikaDetattav
uppfattningar sådan utformas. Somligahur reglering börom en
kommuner tydliggörandeönskar Svenska Kommun-ett av
förbundets rekommendation krav ställs dennasamt att att

följasbör samtliga kommuner. Andra det erfordrasattav anser
lagstiñning. Ytterligare andra kommuner det erfordrasattanser
ekonomiska incitament, kompensationer eller kostnads-ett

Många framhållerutjämningssystem. kommuner bristen
särskilda boendeformer hindret fördet generösstörstasom en
hållning invånare i andra kommuner.gentemot

sjukvårdenUtvecklingen inom har medfört ökade krav
kommunernas vård och i de särskilda boendeformerna.omsorg

kommunala betalningsansvaret förDet ärpersoner som
medicinskt måstefärdigbehandlade innebär kommunernaatt
med kort vårdaltemativvarsel kunna bereda flera olika för att
tillgodose enskildas behov. utveckling har medDenna stor
sannolikhet påverkat hållningkommunernas till äldresäven
tlyttningsmöjligheter. det föreligger behov särskiltNär av
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invånarnaboende prioriterar med motivetkommunerna de egna
Ädel-hårt Så skedde föreansträngda.är ävenatt resurserna

års till-reformen 1992. visar undersökningDet 1991 om
Även dålämpningen rekommendationen 46. redovisadesav

brist och brist särskilda boendeformer motivresurser som
för kommuninvånare demprioriteringar framförav egna som
önskade tillflytta kommunen.

i vissa problematiska utveckling förändraravseendenDenna
enligt min mening inte möjligheter flytta tilläldres ettatt att

måstesärskilt boende i kommun stärkas. det hosNärannan
sådanenskilda önskemål flytt-föreligger genomföraattom en

ning finns vanligen mycket personliga och känslomässigadet
måsteskäl beaktas.som

beskrivit utvecklingen bostads- ochhar i kap.Jag 4 av
råderstödformer äldre. variationer mellan kom-för Det stora

det gäller äldreomsorgens utbud och inriktning.närmunerna
utmaningen kommunerna begränsadeförDen största är att trots

pågåendefortsätta den redan utvecklingen kvalitetresurser av
innehålloch i äldre. enligt min meningDet äromsorgen om

såvälolyckligt för enskilda för hela kommunsektornsom om
någonäldre, egentlig önskan flytta, ansöker särskiltutan att om

boende och/eller andra omfattande insatser i kommunannanen
bristfälligt utbyggdagrund hemkommunen harattav

insatser. flyttning till kommun skall inte föranledasEn en annan
får vårdden enskilde inte sitt behov ochattav omsorgav av

måstegod kvalitet tillgodosett i hemkommunen.Varje kommun
för det finns utbud insatser tillgodoserta att ettansvar somav

enskildas individuella behov.

Ett litet till särskilt iantal flyttar boendepersoner annan
kommun

äldres möjligheter flytta begränsade redovisarTrots äratt att
kommunerna erhållittotalt bostad i särskild448att personer
form i kommun tiden juli till majunder 1995 31 1996.lannan

förhållande till det cirkaI 1995 135 400att var personer
varav cirka år bodde i särskilt96 000 80överpersoner som
boende det mycket liten formellt ansöktär en grupp som om
särskilt boende och faktiskt flyttat tillsedansom en annan
kommun.
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dockJag det kan föreligga viss underskattning.attanser en
Några kommuner redovisar svårigheter med framatt ta
statistikuppgifter. Andra redovisar de upplyser sinatt om
restriktiva hållning redan vid förfrågningstillfället vilket kan
minska benägenheten ansökan.göraatt en

allaFlyttningsmönster bland äldre är stabila
har det betydelse för minaJag övervägandenansett storvara av

analysera generella flyttningsmönster bland alla äldre,ävenatt
vård- och ornsorgsbehov. har kunnat konstateraJagoavsett att

äldres flyttningsmönster stabila till både omfattning ochär
inriktning. Flyttningsstatistiken visar äldre flyttaratt personer
kortare avstånd vad gäller förän som yngre personer.

Äldre någotflyttar i omfattning förstörre änpersoner nu
något årtionde sedan. flyttningar inomDet kommunenär som
ökar åldersgruppersärskilt tydligt i deDetta harärmest. som

vård-de uttalade och omsorgsbehoven, dvs. blandmest perso-
år. gårdel deras flyttningar80 En vanligen tillöver storner av

olika former särskilt boende.av
Antalet flyttningar kommungränser litet, särskilt blandöver är

vårdbehövande.de äldsta och flesta kommuner harDemest
praktiskt ingen nettotlyttning dvs. Skillnad mellan in- ochtaget
utflyttning bland de äldsta. nettoutflyttningen skerDen största
från storstadskommunema.

Allt fler äldre barnhar och andra anhöriga i Månganärheten.
äldre bor i sin Undersökningar visar majoritetenuppväxtort. att

äldre inte vill flytta. Flyttningsviljan lägreär ännuav personer
hos dem bori särskilt ocksåboende. har ofta mindreDe ettsom
socialt nätverk hemmaboende äldre. Sammanfattningsvisän
tyder allt ilyttningsincitamenten relativt små bland deatt är
åldersgrupper, år, har vård-de80över störstapersoner som
och omsorgsbehoven. kan därmed fastslåJag det äratt ett
mycket litet antal flyttar kommungränser i deöverpersoner som
åldersgrupper erhåller vård-kommunernasmerpartensom av
och omsorgsinsatser.

Kvantitativt kan problemet litet. Kvalitativt detsägas ärvara
mycket betydelse för enskilda önskar flytta liksomstorav som

närstående.för deras
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Rekommendationen otillräcklig förär dem harsom
vård-omfattande och omsorgsbehov

finner den frivilliga lösningen den föreliggandeJag att genom nu
enskildasrekommendationen otillräcklig för hävdaär att

ocksåintressen. väsentligdetJag ärattanser en gemensam
innehållangelägenhet trovärdigt i fastlagdavärnaatt ettom

målprinciper för äldreomsorgen. kan dekonstateraJag att som
riksdagen fastställt underlätta äldres möjlighet flyttaatt attom
till särskilt boende i kommun inte har förverkligaskunnatannan

den frivilliga överenskommelse Svenska Kommun-genom som
förbundets rekommendation utgör.

Övriga frågor betydelse för mina8.1.3 av

ställningstaganden

inte omfattas service tillPersoner lagen stöd ochsom av om
vissa funktionshindrade LSS

1993:387 och service till vissa funktions-Lagen stödom
hindrade LSS har omfattar medpersonkretsen som personer
olika varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder de ärom

och svårigheterförorsakar betydande i den dagligastora
livsföringen och därmed omfattande behov stöd ellerett av
service. föreskrivs intei nämnda funktionshinderDet LSS att

åldrandet.uppenbart skall ha uppkommit det normalagenom
framgår årvidare under vilka har ornfat-Det 65att personer

tande funktionshinder tillförsäkras visst stöd LSS för attgenom
möjliggöra planerad flyttning. omfattarDenna rätt ävenen

sedan tidigare har funktionshinder eller65överpersoner som
sådanaförvärvat orsaker inte kan hänföras tillsom genom som

åldrande"."normalt här möjligheten begäraJag attavser
förhandsbesked till insatser enligt i den kommunLSSrättenom
till vilken den enskilde önskar flytta. skall meddelaKommunen
förhandsbesked dröjsmåloch planera och förbereda deutan
insatser förhandsbeskedet enskilde tillden rättsom ger om
han/hon bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller
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under månader från dåden dag insatsen blir tillgänglig försex
den enskilde.

konstaterarJag år med omfattande vård-65att överpersoner
och omsorgsbehov vilka uppkommit åldrandeprocessengenom
inte tillgånghar till det rättsliga skydd vid flyttning LSSsom
kan erbjuda sin personkrets.

harJag i någonSoL införa form förhands-övervägt att av
besked också för dem ingårinte i LSS personkrets. Jagsom

emellertid tydligare rättslig reglering denattanser en om
enskildes möjligheter stödet bör införas. naturligaDetatt är
enligt min mening denna reglering inryms i socialtjänstlagenatt
och den byggs gårväl integrera medatt sättett attupp som
denna lags förutsättningar. avsnittet rättsligI reglering 98
redovisar jag vilken form lagregleringnärmare börav som
införas.

påFlyttningar enskildas initiativ respektive köpeget av
påplatser vid brist särskilda boendeformer

Mina överväganden olika skäl självaavser personer som av
önskar flytta till särskilt boende i kommun förett t.ex.en annan

komma sina anhöriga. såledesDet dennärmare enskildeatt är
själv och/eller företrädare för honom/henne initiativ tilltarsom
flyttningen.

Det angeläget klargöra skillnaden mellan dessaär flyttning-att
och den situation uppkommer kommuner grundnärar som

bristsituation köper frånplatser andra kommuner. Vid köpav en
platser har kommunen där den enskilde vistas förav attansvar

tillgodose behovet särskilt boende det kostnadsmässigasamtav
ansvaret.

Vid mina överväganden har jag sådantprövat ettom samman-
hållet vård- och kostnadsansvar för vistelsekommunen som
föreslagits Socialtjänstkommittén ff.49 tillämp-även ärav
ligt i de situationer då den enskilde och/eller dennes företrädare

initiativ till flyttning till kommun dvs. utflytt-tar atten annan
ningskommunen behåller ansvaret. måsteDet anses vara av
grundläggande principiell betydelse det den kommunäratt som
den enskilde flyttar till för behövliga insatserävensom svarar
för alla invånare.sina avvisarJag därför här förslaget ettom
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utflyttningskommu-vård- kostnadsansvar försammanhållet och

nen.

överenskommelserKostnadsersättningar, avtal och
förekommer hinderredovisningframgått mintidigareSom av

boende i kommuntill särskiltför flyttning även attgenomarman
för kostnadenskalltvistarkommunerna ansvaraom vem som

boendet.för
rekommendationi sinKommunförbundetSvenska attanger

avtal ellermed stödemellanbetalning kommunernakrav av-
i särskilda boen-platserför kostnader föröverenskommelser -

framhållerKommunförbundetförekomma.deformer inte bör att
lagstift-utmönstradesersättninginterkommunalregler urom

i krañ.träddedå socialtjänstlagenfrån och medningen 1982
ersättningssysteminterkommunalauppfattningendelarJag att
enskilde och/ellerdåsituationer deni deinte bör förekomma

därförflyttningen.initiativ till Jagföreträdaredennes tar avser
kostnadsersättning.föreslå något förhellerinte systematt

Anknytningskriterier
bedömsKommunförbundetfrån SvenskarekommendationenI

vilkakriterier förpreciseradefastställainte rimligtdet attvara
önskarskallanknytningformer näraccepteras personensomav

särskildabedömning ochiflytta. instämmer dennaJag attmenar
princi-grundläggandeförenliga medanknytningskiiterier inte är

för äldre.omsorg omper
anhöriga detanknytningen tillfunnitharJag är mestatt

någon betonasönskar flytta.skälet till Detframträdande att
med dettaTillsammansockså perspektiv.anhöriga i derasav

åter till den därfå flyttaockså önskningarskäl finns ortattom
enskilde kan havarit yrkesverksam.vuxit eller Denman upp

skallskälvilja flytta.många väsentliga skäl Dessaandra att
särskildadärför tankenawisarmed respekt. Jagmötas

anknytningskriterier.

4 16-1366
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Rättslig reglering
har tidigare ff. minJag införa till95 rättgett attsyn en

förhandsbesked för de omfattas mitt förslag.personer som av
har därvid fört fram jag tydligare rättsligJag att attanser en

reglering bör införas. detta avsnitt redovisar jagI närmare
vilken form reglering bör införas.av som

rättslig reglering förslagEn öka äldres möjlig-ett attav om
heter flytta till kommun kan formenatt en annan ges av en
rättighetslag eller formen skyldighetslag. rättighetslagEnav en
kan rikta sig till den enskilde vad skyldig-sägas änmera en
hetslag skyldighetslag talar för myndighetenEngör. mera om

förhållandevad den skall i till enskilda. Utmärkande förgöra en
rättighetsreglering vidare beslut fattas enligt dennaär att som
reglering kan överklagas i den för forvaltningsbesvär gällande
ordningen.

biståndtill enligt rättighetsreglering.Rätten § SoL6 utgör en
talar vad den enskilde har till och beslutet kanDen rättom

överklagas i den för förvaltningsbesvär gällande ordningen. Vad
sedan gäller skyldighetsreglering finns i fleraSoL exempel
sådan reglering, regeln i socialnämnden§ skall20t.ex. attom
verka för fåräldre människor goda bostäder och dematt ge som
behöver det stöd och hjälp i lättåtkornlighemmet och annan
service. enligtBeslut denna bestämmelse kan överklagas genom
kommunalbesvär. således tvåsocialtjänsten finnsInom typer av
regleringar rättighetsregler kombinerade med möjligheter till-
förvaltningsbesvär och skyldighetsregler kombinerade med
möjligheter till kommunalbesvär.

Skillnaderna mellan förvaltningsbesvär och kommunalbesvär
betydande.är

Vid förvaltningsbesvär bådekan beslutet vadomprövas avser
dess laglighet och dess lämplighet. förvaltningsdomstolenOm

beslutet skall ändras kan den vidare beslutatt sätta ett nyttanser
i det överklagades alltsåställe. Domstolen kan direkt vadange

skall gälla i stället för det tidigare beslutet. förUtmärkandesom
förvaltningsbesvär också besvärsrätten tillkommer denär att

angårbeslutet frånoch besvärstiden räknas den dag denattsom
enskilde fick del beslutet.av
Vid kommunalbesvär kan domstolen endast beslutetspröva

laglighet, alltså inte dess lämplighet. Vidare kan viddomstolen
bifall till besvären endast upphäva beslutet. kan inte ändraDen
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innehåll.dess alltsåDomstolen kan inte något beslutsätta nytt
i det överklagades ställe. kan i och för sigDet ettsynas som

skydd lagligheten Vad lagligt inteochgott att prövas. ärsom
lagligt tillämpad regel allmänt utformad § SoL6när är är ett-
exempel det kan svårtemellertid bedöma ochattvara-
därför kan kraven komma ställas mycket höga föratt att
beslutet skall kunna undanröjas. Utmärkande för kommunal-
besvär vidare besvärsrätten tillkommer kommunmedlemär att

beslutet angår honom personligen eller inteoavsett samt attom
besvärstiden frånräknas beslutets allmänna tillkännagivande

det bara vissäven rörom en person.
finner ingenJag anledning varför de frågadet här ärpersoner

skall rättsligt skydd möjligt. Jagsämre änett ärom ges som
föreslår därför i det följande den lagstiftningen skall haatt nya
formen rättighetsreglering. föreslår också denJag attav en nya
regleringen skall knyta biståndsrättentill enligt § SoL.6an
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Förslag8.2

Mitt förslag
SoL enligt vilkenreglering införs i socialtjänstlagenEn ny

år vill flytta tillenskild fyllt och65 en annanen som som
biståndtill enligtkommun han/hon vistas har §där 6än rätt

enskilde skall därvid be-inflyttningskommunen.SoL Denav
i inflytt-villkor dem redan borhandlas som somsamma

bistånd etter framställ-ningskommunen. tillRätten prövas
ning enskilde.denav

skyldigInflyttningskommunen skall pröva rättenattvara
vård-bistånd varaktigt har omfattandetill den enskildeom

sådanaeller varaktigt i behovoch omsorgsinsatser är av
utflyttnings-insatser. där den enskilde vistaskommunDen

inflyttningskommunenkommunen skall begäran varaav
bistå med den utredningskyldig inflyttningskommunenatt

biståndsrätten.för bedömningenkan behövassom av
fårbistånd regleringenenligt denBeslut över-nyaom

ordningen, dvs.klagas i den för förvaltningsbesvär gällande
Regerings-först till länsrätt, sedan och slutligenkarnmarrätt

rätten.

Inledning2.1

Utgångspunkten tillägg i socialtjänstla-för mitt förslag ettom
enskilda medförstärka möjligheten förär att personergen

vård- flytta tillomfattande och omsorgsbehov kunnaatt en
svårig-föregåendei beskrivit dekommun. har detJagannan

råder. begränsadeheter för närvarande enskilde harDensom
önskemål bestämmelsernamöjligheter hävda sinaatt omgenom

inflyttningskommunen inte harvistelsekommunens näransvar
vård-enskildes och omsorgsbehov.for avsikt tillgodose denatt

möjligheterSyftet med mitt förslag dels stärka äldresär attatt
vård- omsorgsbehov, delsflytta omfattande och attoavsett

utflyttnings- och inflytt-renodla och stärka samverkan mellan
ningskommunen.
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föreslår därförJag reglering biståndinnebär tillrätten som
den enskilde inte vistas i kommunen.även om

8.2.2 Personkretsen

årPersoner över 65
bistånd föreslåstillRätten gälla år.fyllt Mina65personer som

skäl för begränsa personkretsen till enbart omfattaatt att
åldersgruppen år har samband mitt65 med utred-över att
ningsuppdrag bemötandet äldre. har därför inteJagavser av

studerat och analyserat de eventuella hinder förnärmare
flyttning till kommun kan föreligga hos andra. Jagannan som
har vidare konstaterat den problematik kring flyttning tillatt
särskilt boende i kommun aktualiserats underannan som senare
tid främst har gällt äldre med omfattande och varaktiga behov

tillsyn, vård ochav omsorg.
Ensamboende, bristande tillgång till nätverk sviktandesamt

hälsotillstånd faktorer har betydelse för behovetär storsom av
Samtidigt vill jag markera behov vård ochattomsorg. av

leder till särskilt boende ibland kan handlaomsorg som mera om
organisation och planering inom hemtjänsten änresurser, om
individuella behov. bättre utbyggd hemtjänstEn hadepersonens

för vissa kunnat tillgodose behoven.
åldersgruppenDet i år och äldre har de80är personer som

vårdbehoven. Flertalet bor i särskild boendeformstörsta ärsom
år och80 äldre. Andelen ökar kraftigt med stigande ålder.

demAv bor i sin ordinarie bostad och har hemtjänst ärsom
hälñen år och äldre.80änmer

Personer varaktiga vårdmed behov omfattande ochav
omsorg

föreslårJag den rättsliga regleringen endast omfattar deatt
varaktigt har65 eller varaktigt i behovöver ärpersoner som

omfattande vård- och omsorgsinsatser. delsJagav avser per-
erhållerredan sådana insatser, delssoner som personer som

inte får sina vårdomfattande behov ochännu av omsorg
tillgodosedda.

5 16-1366
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Vård- och omsorgsbehovet skall inte tillfälligt vidvara som
övergående sjukdom eller skada. kan detDäremot självfallet

så den vård-enskildes och omsorgsbehov ökar vidattvara
tillkommande sjukdom eller skada för återgåsedan tillatt
tidigare omfattning. måsteInsatsema fortlöpande.ges

vissaFör situationen den återkommandede harär attpersoner
perioder med mycket omfattande vård- och omsorgsbehov för

mellan dessa perioder ha minskat behov insatser.att ett av
Vanligen måste det dock kontinuerligt sådanfinnas tillsynen
från och kunskap hos omgivningen vård-ökat ochatt ett
omsorgsbehov mycket snabbt kan tillgodoses. sådanaiDet är
situationer särskilt viktigt med sakkunskap helhets-att göra en
bedömning behov.av personens

Vidare finns långunder tid haft eller plötsligt fårpersoner som
omfattande behov vård och vilka bedöms krävaav omsorg,
insatser ständigt måste finnas till förfogande för attsom
behoven skall kunna tillgodoses. Samma gäller för medpersoner
progredierande sjukdomar där det inte möjligt förutse hurär att
snabbt den enskildes ñmktionsnedsättningar kommer öka.att

enskilde vård-Den har och omsorgsinsatser eller iärsom
sådanbehov vård och skall för ingå i den före-attav omsorg

slagna personkretsen ha behov tillsyn och/eller andra insatserav
dygnet eller del dygnet. Omfattande vård- ochrunt storen av
omsorgsbehov kräver varaktiga insatser såvälsom avser psy-
kiska fysiska behov.som

Så kan den enskilde såuppleva otrygghet i sint.ex. stor
ordinarie bostad välbefinnandet hotas. Han/hon måste haatt
gemenskap och närhet till personal för känna sig Omatt trygg.
behovet inte tillgodoses kan inte klara sina dagligapersonen
rutiner, sin egenvård eller sitt hushåll.

omfattandeDe behoven vård och kan ha mångaav omsorg
olika orsaker. emellertidDet det individuella behovetär som

omfattas den föreslagnaavgör regleringen, inteom personen av
diagnos eller behovets orsak.

Personer med demenssjukdomar och långvarigamedpersoner
psykiska besvär som exempelvis svåra depressioner kan
behöva omfattande vård- och omsorgsinsatser ingåroch i den
personkrets jag föreslår. Vård- och omsorgsbehoven kan också

varaktiga och omfattande till följd fysiska funktions-vara av
förluster eller -nedsättningar. Följder stroke och fallskadorav
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liksom allmän svaghet eller kombinationer flera funktions-av
åldrandeprocessennedsättningar uppkommitsom genom

exempelvis hörsel- och synnedsättningar, rörelsehinder, bris-
tande orienteringsförmåga sviktande hjärt- och lungñink-samt
tioner kan upphov till stödbehov.storage

vissa situationer aktualiseras flyttning tydligtI när en person
i livets slutskede vård-vilket omfattande ochär ger omsorgs-

behov kräver särskilda kontinuerliga insatser, deävensom om
långvariga.inte är

Slutligen vill jag uppmärksamma äldre med invandrarbak-att
grund vård ocksåkan ha omfattande behov ochav omsorg som

påverkas språkligakan och kulturella faktorer, vilka ställerav
särskilda krav insatserna.

Personer i olika stödformerbostads- och
biståndomfattas den föreslagna till kanPersoner rättensom av

Mångaha olika bostads- och fårstödformer. sina omfattande
behov vård- och omsorgsinsatser tillgodosedda i särskildaav

ålderdomshem,boendeforrner servicehus och servicebostäder,
gruppbostäder sjukhem överförts till kommunernasamt som

Ädelreformenfrån landstingen vid 199.2. kommunernaI
förekommer andra benämningar särskilda boende-deäven

vårdbostäderformerna, exempelvis och äldreboenden.
Mitt förslag fåttomfattar sina omfattandeäven personer som

behov tillgodosedda make/maka eller andra när-attgenom
stående för vård-hela eller del ochstorsvarar av omsorgs-
insatserna. Situationen kan drastiskt förändras t.ex. attgenom
makan/maken grund sjukdom bortgångeller inteav egen

vårdenlängre kan ombesörja och enskilde kanDenomsorgen.
då vilja flytta anhörigaandra i kommun och därnärmare annan

sina ökande vårdbehov och tillgodosedda. Iav omsorg en
bådasituation bådamakarna i livet och har omfattandenär är

vårdbehov och det självfallet angeläget de iär attav omsorg
inflyttningskommunen kan insatser under-gemensamma som
lättar för dem ha kontakt med varandra.näraatt en

ingårpersonkretsenI bor i sin ordinarieäven personer som
bostad med varaktiga och omfattande stöd- och hjälpinsatser
från hemtjänsten och/eller hemsjukvården. ingårVidare de

bedömts medicinskt färdigbehandlade ochpersoner som vara
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har omfattande behov stöd hjälpoch varaktigasom av genom
insatser. föreslås ingåDe i mitt förslag bistånd.tilläven rättom
Beträffande vissa benämns medicinskt färdig-personer som

behandlade och föreslårjag skall ingåkunna isom person-
kretsen vill jag anföra följande.

Kommunerna har sedan år obligatoriskt betalnings-1992 ett
för medicinskt färdigbehandlade patienter inom somatiskansvar

vård vilka kommunala omvårdnadsinsatser.väntar
Vid Landstingsförbundets inventering den januari31 1996

fanns färdigbehandlade patienter 13872014 inom somatisk
akutvård och inom vård.geriatrisk627 totala antaletDet
patienter oförändrat jämfört årmed inventeringennärmastvar

de1994. Av färdigbehandlade patienterna inom akutvård
bedömdes 47 särskilt boende. Motsvarandeväntaprocent
uppgift för patienter inom geriatriska kliniker 83 procent.var

Bedömning genomfördes patienternas självständighet iav
fråga själva, klara toalettbesök inkl. kontinensätaatt samtom
förflyttning. fjärde patient inom både akutvårdDrygt ochvar
geriatrik klarade samtliga dessa funktioner. såledesDet är en
relativt de medicinskt färdig-stor grupp -av personer som var
behandlade i dessa avseenden inte hade särskilt omfattandesom
behov varaktiga hjälpinsatser i den dagliga livsföringen.av

Gruppen "medicinskt färdigbehandlade patienter" omfattar
mångamed olika behov. Så kan vissa efter reha-personer

bilitering funktionsförmåga inledningsvis inte föreföllen som
möjlig återfå. dessa fall deI omfattande behoven vård-att är av
och omsorgsinsatser inte varaktiga. Ytterligare andra kan

rehabiliteringsinsatser livskvalitet fort-störregenom men
sättningsvis och under tid inte kan bestämmas isom vara
behov omfattande vård ochav omsorg.

förekommerDet efter sjukhus-även att t.ex.personer en
vistelse eller grund akuta situationer omöjliggörav som
kvarboende i den ordinarie bostaden, i avvaktan en annan
boendeform befinner sig i olika slags korttidsboenden, i
kommunala rehabiliteringsenheter, Dessa liksomm.m. personer,

kommunen placerats vårdhem,i enskildapersoner som av
föreslås kunna omfattas lagstiftningen dei övrigtav om svarar

vad jag föreslagit.mot
Undantag skall enligt mitt förslag inte förgöras personer som

grund platsbrist anvisats insatser i särskilt boende utanförav
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ochinitiativkommunsdennakommunen motden egna
flyttaönskardessakommun. Ombetalning denna personerav

ansökanskall derasanhöriga bordärkommuntill t.ex.armanen
biståndsbedömning ske. Derasochförslagenligt mittprövas

skallomsorgsinsatservård- och väg-individuella behov varaav
beskrivit.tidigarejagdetbedömningenledande för sätt som

ingår i personkretsenintePersoner som
förslagmittföregående beskrivithar i detJag att personeravser

vård- ochomfattandevaraktigt harvilka65över omsorgs-
sådana insatser. Dessavaraktigt i behovellerinsatser är av

i inflytt-beviljat stödi förvägintei regelkan ettutanpersoner
flyttning.önskadgenomföraningskommunen en

behovenbart hardet förAnnorlunda är avsompersoner
bostadtillflyttade önskarstädning. Omservice t.ex. ensom

bostad ochanskaffade självakanvistelsekommunenutanför
andramotsvarandehemtjänstansöka sättäven somom

invånare kommunen.i den
föreslagnaför denpersonkretseningår iinteDessa personer

bostadsbehovlösaintemed denAvsiktenregleringen. rentär att
harflytta för demmöjlighetenstärkaallmänt attattutan som

vård ochomfattandei behoveller är omsorg.av

äldreförinsatsersamhälletsInriktningen8.2.3 av

personer

vårdochserviceförpropositionEnligt regeringens ansvaretom
14 har kom-1990/91handikappade prop.äldre ochtill :m.m.

förboendeformersärskildainrättaför attansvarmunerna
intemänniskorfastslåsomvårdnad äldre. Detservice och attav

boendeformsärskildtillbehöva flyttaregelmässigt skall nären
ordinariei denKvarboendetomsorgsbehov tilltar.vård- och

äldre.stöd tillsamhälletsgrundprincip ibostaden är en
ytterligareregleringtill rättsligmitt förslagvill medJag

ingår ibil. 1direktivenEnligtgrundprincip.dennatydliggöra
flytta tillmöjlighet"frågan äldresmitt uppdrag att enom
bakgrund7.kommun" Motboendeform isärskild avannan

uppfatt-och minäldreprinciper förgrundläggande omsorg om
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ning insatser alltid måste utgå frånatt personliga behov har jag
valt behandla frågan inte bara utifrånatt flyttning till särskild
boendeform.

allsidigEn bedömning individuella behov ärav personens
mycket väsentlig också han/hon önskar flytta.när Den bostads-
och stödform den enskilde har i sin hemkommunsom motsvarar
kanske inte de former kan tillgodose hans/hennes behov isom
inflyttningskommunen. harJag bl.a. beskrivit benämningenatt

särskilda boendeformer kan variera och därmed missleda en
bedömning.
Viktigare formen emellertidän innehålletär i stödetatt mot-

behov. kanDet gälla personaldimensionering,svarar personens
specialkunskaper hos personal Väl utbyggda och utfördam.m.
insatser kan i vissa fall i bostad och likages etten egen vara

alternativ bo i särskildgott boendeform.attsom

8.2.4 Inflyttningskommunens skyldigheter

biståndRätt till inflyttningskommunenav
föreslårJag den enskilde till biståndatt inflyttnings-rättges av

kommunen. innebärDet den enskilde ansöker bistånd hosatt om
inflyttningskommunen. Det också denna kommunär har attsom

fatta beslutpröva den enskildessamt till bistånd.rättom
Som framställning den enskilde också fram-av anses en

ställning god för i fråga. Kommunerna börav man personen
också framställning den enskilde kunna godtasom av att
framställningen anhörig ellergörs närstående detav annan om
inte finns anledning det denatt enskildesanta änannat att är
vilja uttrycks.som

Ett samlat hos inflyttningskommunenansvar
Mina skäl till varför jag föreslår samlat hos inflytt-ett ansvar
ningskommunen det måsteär naturligtatt den kom-attanses

sedan har for eventuella insatseratt också harmun som svara
för bedömning och beslut.ansvaret Detta grundläggandeär av

principiell betydelse. Ett samlat hos inflyttningskom-ansvar
renodlar och tydliggör relationenäven mellan inflytt-munen
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redovisattidigareharJagutflyttningskommunen.ochnings-
tids-tilllederersättningsfrågor oftakringtvister73 att

därföremellan. Jag görkommunernadiskussionerkrävande
uttalasklartdetbetydelsedetbedömningen attär storatt av

harkommunvilken ansvaret.som
förhandlingssituationerförhindrarklarläggande även attEtt

situationersådanakanYtterstmellan kommunema.uppkommer
stärkergodtycke. Detförsigkännerenskildatillleda utsattaatt
vilkentilltydligtblirdetställningrättsligaenskildes närden

skall lämnas.biståndsansökankommun
ocksådetinflyttningskommunen görhossamlatEtt ansvar

lokala förutsätt-skildadetillbästamöjligt sätt taatt vara
ñnns.ningar som

iinnebärregleringenrättsliga avstegettföreslagnaDen
vistelsekommunsbestämmelsernuvarandetillförhållande om

kommuntillansökansinriktarenskildeden enattgenomansvar
vistas.intehan/honvilkeni

kommuninvånareövrigapå villkorBistånd somsamma
föreslagnaminenligtinflyttningskommunenbiståndtillRätt av

biståndetomfattasenskildedeninnebärlagreglering att avsom
övrigt.kommuninvånama ivillkorbedömasskall somsamma

avgörandeskallbehovenskildessåledes denDet varaär som
äldreomsorgen.inominsatserprioriteringarvid av

intefinnsomedelbart. Detenligt SoLbistånd gällerBeslut om
i denverkställighetregelnågonhaanledning att omannan
andragäller förvadmedföreslår. likhetjag Ireglering somsom

biståndsbeslutverkställighetsåledesskallkommuninvånare av
omedel-skei kommunenvistasintegäller personer somsom

väntelistoranvändninguppmärksammavill härbart. Jag att av
detförändrarinteboendeformersärskildatillför personer

omedelbart.bistånd gällerbeslutfattatfaktum att ett om
förberedelsetid.vissbehovföreliggavisserligenkanDet av

vård- ochomfattandebehovharallaförgällerDetta avsom
insatserboendesärskiltsåväl i formomsorgsinsatser avsomav

utvecklatillsyñarförberedelsetid etthemtjänsten. attEn som
tillstödvaraktigtochindividuellt ärfungerande,väl anpassat

uppmärksammasmåste dock attenskilde. Detdenfördel for
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i dettaäven avseende bör villkor gälla församma personer som
vill flytta till kommunen för övriga invånare i kommunen.som

utgårJag ifrån den enskilde och inflyttningskommunenatt
kommer tidpunktöverens insatserna skall finnasnär till-om
gängliga. Om detta inte kan ske gäller dock biståndet skallatt
verkställas omedelbart. Detta konsekvensär jagatten av anser

de ansökeratt flytta till kommunen frånattsom om annan
kommun skall behandlas villkor övriga invånaresamma som
i inflyttningskommunen.

Utformning insatser tillsammans med den enskildeav
föreslagnaDen regleringen preciserar inte vilken insats som

biståndet skall omfatta. Det inflyttningskommunenär till-
med den enskilde har utforma biståndet.sammans att Densom

enskilde och/eller företrädare för honom/henne måste ges
inflytande och medbestämmande insatsens utformningöver och
innehåll. Biståndet kan såväl insatser i särskilt boendeavse som

utvecklat stöd i ordinarieett bostad. Innehåll och omfattningen
måste dock tillgodose den enskildes behovsammantagna av
vård och och präglas respekten för den enskildesomsorg av
självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.

Beslut påavslag ansökanom
Om den enskilde ansöker bistånd i form vissa insatserom av
hos inflyttningskommunen och kommunen inte kan tillgodose
behovet viss väntetid harutan kommunen utredaen att om

insats kan beviljas den enskilde underannan väntetiden.
Detta följd den likabehandlingsprincipär gälleren forav som

prövning enligt SoL. Att den insats söks inte finns direktsom
tillgänglig inte skäl avslåär ansökanett att dessförinnanutan att
ha inte andra insatserprövat kan beredas. De provisoriskaom
insatserna det här handlar givetvis insatserär möjliggörom som

flyttning. Det handlar alltså inte insatseren inflyttnings-om av
kommunen till den enskilde medan han/hon bor kvar i utflytt-
ningskommunen.

Om kommunen finner den enskilde inte berättigadatt tillär
bistånd såledesoch meddelar avslagsbeslut innebärett nuvaran-
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de regler förvaltningsförfarandet skall försesbeslutetattom
med besvärshänvisning.en

Övrigt biståndbetydelse vid handläggningav av
några frågorberör övriga betydelse vidharJag även som

bistånd.handläggning har samband med de brister iDeav
handläggningsrutiner kommunernas enkätsvar tydliggör.som

fårbrister till följd den enskildes rättssäkerhetDessa att
åsidosätts. vill några grundläggande kravdärför klarläggaJag

biståndsansökningar.gäller vid handläggningsom av
Socialtjänstlagen uppställer inga formella krav det gällernär

ansökningsförfarandet. sin framställningenskilde kanDen göra
såväl muntligt skriftligt. vill i detta sammanhangJagsom
uppmärksamma betydelsen socialtjänsten förvissar sigattav om

det respektiveenbart upplysning önskas detnär är nären som
framställning bistånd.är en om

förfrågningarinte acceptabelt vid lämna uppgifterDet är att
den enskilde kan uppfattas avvisande eller beslutettsom av som

avslag. måste alltidInformation lämnas den enskildesom om
framställning.rätt göraatt en

Utredning skall dröjsmål inledas vadutan somav genom
ansökan kommit till nämndens kännedom. detta följerAv att
den enskilde erhållaskyndsamt skall beslut sin ansökan. Om

gårbeslutet den enskilde skall det meddelas skriñligt.emot
Utredningen samrådskall i med den sökande och/ellergöras
företrädare för honom/henne. Syftet vilkakartlägga behovär att

ñnns.som

biståndPrövning personkretstillhörighet tilloch rättenav
föreslår tidigare fårJag inflyttningskommunenangetts attsom

skyldighet framställning bistånd endast denprövaatten om om
enskilde varaktigt har vård-omfattande och omsorgsinsatser
eller sådanavaraktigt i behov insatser. innebärDettaär attav
kommunen först har ställning till den enskilde har elleratt ta om

i behov omfattande insatser. Därefter biståndsrät-är prövasav
Prövning personkretstillhörighet sker vanligen samtidigtten. av
bedömning bistånd. mångatill situationer detIrätten ärsom av

redan vid framställningen uppenbart den enskilde tillhör denatt
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åsyftarpersonkrets jag med mitt förslag. gällerDetsom
exempelvis den enskilde redan bor i särskild boendeformom
och där har omfattande insatser.

skäl till varför prövning först skall ske den enskildesEtt aven
personkretstillhörighet underlätta kommunernas hand-är att

biståndsansökningar.läggning och bedömning har tidi-Jagav
mitt förslag vilkenlämnat redogörelse förnärmare omgare en

skall lagregleringen if.personkrets omfattas 101som av
prövningAvsikten med den föreslagna bestämmelsen om av

direkt skall kunnapersonkretstillhörighet kommunernaär att
inte tillhör personkretsen ochurskilja de sökande somsom

regleringen. kandärmed inte omfattas den föreslagna Detav
serviceinsatsergälla med enbart behov t.ex.sompersoner av

inget hjälpbehovstädning eller med praktiskt tagetpersoner
servicehusönskan flytta exempelvis tillutan att etten om

frånmed attraktivt läge. har, till skillnad denDessa personer
föreslår, handpersonkrets jag möjlighet att egen an-som

iansökaskaffa bostad i inflyttningskommunen och även omen
övriga kommun-hemtjänst motsvarande gäller försätt som

avslåinvånare. Självfallet innebär detta beslutatt ett att en
bistånd överklagningsrätt.framställning skall förenas medom

Vistelsekommunens skyldigheter8.2.5

föreslår vistasden kommun där den enskilde skall haJag att
biståskyldighet inflyttningskommunen med den utredningatt

kan behövas för allsidig och uttömmande bedömningsom en av
biståndsansökan. föreslår sådanSkälen till jag bestäm-varför en

svårig-melse har samband de redovisademed kommunernaav
biståndsbehovheterna vid handläggning och bedömning hosav

ansöker särskilt i kommun.boendepersoner som om annan
har resultatet den riktades till kommu-enkätJag av av som

svårighetererfarit det föreligger för1996 attnerna sommaren
inflyttningskommunen hjälp med utförligt underlag föratt ett
sitt ställningstagande den enskilde skall beviljas bostad iom

påpekatssärskild boendeform. har det föreliggerDet även att
problem med kommunernas olika bedömningsgrunder och

biståndkriterier för vilka omfattas i form särskiltsom av av
boende.
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innebär inte inflyttnings-föreslagna lagregleringenDen att
frånmåste aktiv utredningsinsatskommunen alltid begära en

den andra kommunen. vissa fall kan de kontakter inflytt-I som
närståendeningskommunen enskilde ochhar med den vara

tillräckliga för fatta beslut. Skyldigheten för den kommunatt
bistå inflyttningskommunen medden enskilde vistas i attsom

stöd för inflyttningskom-utredningsinsatser skall ettses som
i behövs för bedömningenden utredningmunen som av

biståndet.
vill särskilt uppmärksamma väldokumenteradJag att en

fokuserasutredning och hela behovsbedömningen skall den
funktionsförmåga,vård- hälsa,enskildes behov och omsorg,av

ingå i det underlagnätverkssituation, intressen, börDettam.m.
bistå inflyttningskom-med vilket utflyttningskommunen skall

munen.

Konsekvenser mitt förslag8.3. av

föreslårrättsliga reglering jag syftar till stärka äldreDen attsom
möjligheter initiativ kunna flytta oavsettatt egetpersoners

vård tidigare redovi-omfattande behov och harJagav omsorg.
iflyttade till särskilt boende kommun448sat att personer annan

under period månader. Antalet önskarelvaen personer somav
flytta öka. Flyttnings-kan förslaget genomförs förväntasom

inom omfattas förslagetden personkretsmönstren ärsom av
dock stabila kap. 6.till omfattning och inriktning och5

något åtagande, inteFörslaget innebär inte offentligt hellernytt
någonökade kostnader totalt för kommunerna eller för-sett

ändring i kostnadsfördelningen mellan och kommunerna.staten
Ansvarsfördelningen mellan utflyttnings- och inflytt-en en

ningskommun då enskildförändras dock ansöker ochomen
beviljas bistånd för kunna flytta. leder i sin tillDettaatt tur
ändringar i kostnadsfördelningen mellan de berörda kommu-

nema.
vill påpekahär det statsbidragssystem infördesJag att nya som

från den januari tidigare1 1996 sätt änett annat system
beaktar kommunernas strukturella skillnader. gäller fram-Det
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förallt med avseende viktiga demografiska faktorer t.ex.som
Åldersstrukturåldersstruktur och könsfördehiing. den enskiltär

variabelnbetydelsefulla imest systemet.
svårt bedöma vad det ökade stödet för kunnaDet är att att

flytta kan leda till beträffande omfördelningar kostnaderav
mellan alla kommunerna tid. Till detta bidrar inte minstöver att
kommuner tid nettoinflyttningunder har kansom en en senare

fåkomma nettoutflyttning.att en
kommunalekonomiska effekterna kan enligt min meningDe

preciseras först efter uppföljning omfattande landets samtligaen
kommuner. Behov kostnadsutjämningssystem kan därefterav

det visar sig somliga kommuner kon-övervägas attom som-
sekvens rättsliga regleringenden har inflyttningstorav av-
äldre jämfört med andra kommuner.

kan enligt min bedömning motiverat Social-Det attvara
istyrelsen samarbete med Svenska Kommunförbundet iges

uppdrag följa utvecklingen. Vidare jag uppgifteratt attanser
ingåäldres flyttningar bör i den nationella uppföljningenom av

socialtjänststatistik vårdinkluderande statistik ochöver om-
årligenäldre Socialstyrelsensammanställs isorg om som av

centralbyrån.samarbete med Statistiska
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örfattningskommentar9 F

ändring itill lagFörslaget om

socialtjänstlagen

3§

till. det stycketstycke lagtsparagrafen har II ett nytt nya -
meddelasdet istycke §paragrafens fjärde 6attanges a-

enskildi visst fall förför kommunenföreskrifter somansvarom
upplysamed tilläggetutanför kommunen. Syftetvistas är att om

i innebärockså föreskrifterna §och klargöra 6§6 ettattatt aa
enligtfrån vistelsekommunens §3reglernaavsteg ansvarom

första stycket.

6a§

paragrafen meddelassocialtjänstlagen.paragraf i I§6 ära en ny
bistånd vistasför enskildi visst fall tillföreskrifter rätt somom

till kommunen. Syftetoch vill flyttautanför kommunen som
fria flyttningsrättdenmed införandet §6 är att somgeav a
innehållverkligt för äldrealla medborgaretillkommer ävenett
beviljade kommunalamänniskor beroende i förvägär avsom

stånd.tillskall kunna kommastödinsatser för flyttningenatt
bistånd viss personkretstill enligt omfattar§Rätten 6 somena

grundläggandei paragrafens andra stycke.beskrivs Som en
gäller dentillhöra personkretsenförutsättning för attatt
i fjärde styckettillenskilde vill flytta kommunen. Som anges

bistånd framställning den enskilde.eftertillprövas rätten av
tydlig viljeyttringdet skall firmasHärigenom ställs krav att en

enskilde vill flytta.denattom
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Vidare gäller för tillhörighet till den enskildepersonkretsen att
år.fyllt den allmänna motiveringen 101 beskrivs65 I

motiven för begränsningdenna personkretsen. Detnärmare av
ocksåställs i andra stycket krav den enskilde varaktigtatt

vård-har omsorgsinsatser varaktigt iomfattande och eller är
sådanabehov insatser. innebär den varaktigt harDet attav som

vård- fåromfattande och omsorgsinsatser inte förutsättas en
prövning huruvida i behovinflyttningskommunen han ärav av

vård- omsorgsinsatserdetta stöd. Behovet omfattande ochav
föremål önskemål flyttningkan däremot bli för prövning vid om

någontill kommun plötslig sjukdom eller skadaefternärannan
får motiveringenstödbehov. beskrivs i den allmännaDettastora

fr.101
biståndsrättenSyftet med beskriva personkretsen för detatt

nåi de äldre för flyttningen§6sätt görs är att attsomsom a
ståndskall kunna komma till beroende inflyttnings-är attav

kommunen i förväg har beviljat det stöd den enskildesom
intebehöver. Avsikten inflyttningskommunen skallär att vara

biståndskyldig själva flyttningen. Behöverför denatt ge
biståndenskilde till detta bör det utflyttningskommu-prövas av

framhållaVidare det viktigt i sammanhangetär att attnen.
behållerutflyttningskommunen givetvis sitt för denansvar

dåenskilde fram till dag vistas i kommunen.den han inte längre
den allmänna motiveringen E. lämnasI lOl närmareen

beskrivning ingåvilka i personkretsen föröver rättensom avses
till bistånd.

tredje föreskrivs biståndstycket till enligtI rätten prövasatt
föreskrifterna i innebär det här skall ske6 Det att samma
biståndsprövning enskilde vistadesden i kommunen.omsom

alltså inte någonskall skillnad mellan dem bor iDet göras som
kommunen och dem vill flytta till kommunen. harDettasom
också tydliggjorts det i paragrafen tillrättenatt attgenom anges
bistånd villkor för vistasdem iprövas samma som som
inflyttningskommunen.

Enligt första§ stycket socialtjänstlagen gäller förut-6 som
sättning biståndför till behovet inte kan tillgodosesrätten att

Om den enskilde har omfattande stöd isätt.annat ett ut-
flyttningskommunen kan möjligtvis den synpunkten komma att
framföras inflyttningskommunen behovet redan ärattav
tillgodosett. Biståndsrätt sådanskulle inte föreligga. tolkningEn
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ståskulle emellertid helt i strid med det framlagda förslaget.
Någon sådansärskild lagregel för förhindra tillämpningatt en

ändå frågahar inte föreslagits. bör räcka dennaDet att upp-
till lagförslag tillmärksammas i förarbetena kommandeett

riksdagen.
biståndfjärde stycket föreskrivs till efterI rätten prövasatt

framställning sig frånden enskilde. skiljer vadDetta somav
bådegäller för prövning enligt Prövning enligt kan ske§6 6

efter framställning enskilde initiativden och egetav av
kommunen. Avsikten med kravet framställning detär attom

villskall komma till tydligt uttryck den enskilde flytta.ett att
allmänmotiveringenSom i kan det inte alltid ställas kravangetts

framställningen själv godskall den enskilde ellergörasatt av
ocksåför honom. framställning denbörKommunenman som av

enskilde kunna framställningen anhörig ellergodta görsatt av
närstående det inte ñnns anledning änatt anta annatannan om

den vill. oklarhetuttryck för vad den enskilde Omatt ger
uppstår och utredningdetta det krävs vadnärmareom en om

närståendeden enskilde vill naturligtdet först deär att uppmana
ordna med god för den enskilde.att man
femte stycket meddelas föreskrifter för utflytt-I om ansvar

ningskommunen visavi inflyttningskommunen. föreskrivsDet att
inflyttningskommunenbegäran den kommun där denärav

denenskilde vistas biståskyldig inflyttningskommunen medatt
utredning behövas biståndsrätten.kan för bedömningensom av
Avsikten med föreskriften sörja för tillfredsställandeär att att en

ståndutredning komma till biståndsrätten.kan om

73§

tillägg har gjorts i första stycket innebärande beslutEtt att om
bistånd fårenligt överklagas hos allmän förvaltnings-§6 a
domstol, sådantdvs. i detta fall länsrätten. innebärDet att ett
beslut, liksom beslut enligt kan i den föröverklagas6
förvaltningsbesvär gällande ordningen. Vid missnöje läns-över

dom kan den enskilde överklaga till kammarrätten.rättens
Därefter kan överklagande ske till Regeringsrätten.

Enligt föreskrifterna tredje biståndi stycket gäller beslut om
enligt föreslås§ omedelbart. ändring detta stycke.6 Ingen av
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får till följd regel beslut gäller omedelbartDet att attsamma om
kommer gälla för beslut enligt önskar flytta till6 Deatt a som

alltsåkommunen skall inte i detta avseende behandlas annorlun-
da dem vistas i kommunen.än som

beslutKravet gäller omedelbart kan naturligtvisattom
dåmedföra problem inte alltid finns tillgängliga närresurser

biståndsprövningen problem dock inte uttalatDettagörs. är mer
förhållande sådanai till vill flytta till kommunen iänsom

förhållande till dem Vistas i kommunen.som
Vidare det naturligtvis viktigt det i framställningenär att om

bistånd från vilken tidpunkt stödet begärs. Finns inte dettaanges
angivet det naturligt kommunen försöker kompletteraär att
utredningen med uppgifter ocksådetta. kan finnasHär ettom
visst för diskutera sig fram till lämpligutrymme parterna att en
tidpunkt för tillgängligt.stödet skall finnas i lagenDetnär
uppställda kravet omedelbarhet dock särskilt stödutgör ett
för den enskilde i likhet med invånarevad gäller för alla isom
inflyttningskommunen.
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Kommittédirektiv

bemötande äldreUtredningen avom

Dir. 1995:159

decemberregeringssammanträde den 1995vid 14Beslut

Sammanfattning uppdragetav

kartlägga ochmed uppgiftsärskild utredare tillkallasEn att
Utredaren skallfrågan bemötandet äldre.analysera om av

inombrister i bemötande äldreoch analyserakartlägga om-av-
vård offentlig verksamhet,och och isorg annan

påverkar bemötandetpersonalenbelysa vilka faktorer hos som-
ålder, utbildning,betydelsen kön,äldre och därvid beakta avav

socioekonomisk och kulturell bakgrund,
betydelse föräldre harbelysa vilket dessa faktorer hossätt-

samtidigt hur den äldrehur den upplever bemötandet ochäldre
låter sig bemötas,

och strukturanalysera faktorer i organisationkartlägga och-
brister i kvalitet och bemötande,bidrar tillsom

området,belysa internationella erfarenheter och kunskaper-
pågående i och lands-beskriva utvecklingsarbete kommuner-

innehållet iting kvalitetsutveckling och utvecklingrörsom av
vård ochochomsorg

brister ochföreslå åtgärder bidra till avhjälpakan attsom-
vårdochmissförhållanden i bemötandet äldre inom omsorgav

i offentlig verksamhet.och annan

6 16-1366
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Bakgrund

uppgårålderspensionärer till drygti SverigeAntalet 1,5
Ålderspensio-befolkningen.miljoner och %18utgör ca av

likhet befolkningen heterogeni mednärema utgör resten enav
socioekonomiskavseende hälsa,med t.ex. resurser,grupp

Studier inkomstutvecklingen visaroch kulturell bakgrund. attav
påtagligtålderspensionäremas situation förbättratsekonomiska

Äldres ochdecennierna. hälsa förbättrasunder de senaste
Ända till 1980-taletfortsätter öka. frammedellivslängden att

befolkningensäldres bostadsstandard sämre än resten avvar
ålder-många tvingades flytta till servicehus ochoch äldre

tillgänglighet.beroende brister i standard ochdomshem Den
utsträckning kommitvälfärdspolitiken har igenerella stor

marginalisexingen och lett till ökadtill del, minskatâldregruppen
befolkningen.jämlikhet med resten av

levnadsförhållanden uppvisargenerell beskrivning äldresEn av
aktiva friskasåledes ljus bild delaktiga, ochövervägande aven

sigbeskrivningar döljermänniskor. Bakom genomsnittliga
ñnns betydandeemellertid oña variationer. Det t.ex.stora

standard.olika individers ekonomiskaskillnader mellan Bety-
sjuklighetockså fråga hälsa ochdande skillnader finns i om

åldersgruppersåväl mellan kvinnor ochmellan olika mänsom
äldregruppenoch mellan olika socioekonomiska Inomgrupper.

plågaensamliv blivit och dedöljer sig de har somenvars
förbrukade inte längre behövda.upplever sig eller varavara

Många olika demenssjukdomaräldre drabbas former menav av
också lidanden inte uppmärksammas ipsykiska sammasomav

medökande äldreutsträckning hos En gruppsom yngre.
främlingskap grundinvandrarbakgrund kan uppleva av

språkliga kulturella barriärer.och
åldrandet gradvisa förlusterallra flesta äldre innebärdeFör

kroppsfunktioner. Majoriteten äldreeller försämringar avav
frånåren hjälp samhället ochklarar sig dock högt i 91utanupp

ålderspensionärerna i sitt hem. blir alltmerbor% Detegetav
vårdbehövande fåruttalat det de allra äldsta ochäratt mest som

i boendefonner. Kvinnor har ihemtjänst och bor särskildasom
hemtjänst, vilket förklarasutsträckningstörre än män attav

alltså betydligt Kvinnoroch fler.kvinnor lever längre än män är
Hemtjänstensockså i gradlever högre än män.ensamma
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uppgifter årunder har allt koncentrerats till densenare mer
omvårdnaden.personliga vårdtagarnafemtedelNärmare en av

får kontinuerlig Vårdarbetethjälp dygnet har blivitrunt. tyngre
i särskilda boendefonner och andelen äldre med demenssjukdo-

ökar.mar
del tillgängliga vårdresurserEn inom hälso- ochstor av

Ålderspensionäremasjukvården används de allra äldsta. ut-av
anspråkfemtedel befolkningen och i tvågör tarca en av ca

vårddagartredjedelar samtliga sjukvården.inom finnsDetav
uppskattningar tyder de totala%25-30attsom av resurserna
inom sjukvården gårhälso- och till insatser under det sista lev-
nadsåret.

Bestämmelser kvalitet ioch bemötandeom
sjukvårdslagensocialtjänstlagen ioch HSLhälso- och

sjukvårdslagensHälso- och målbeskrivning1982:763 i §2 -
god hälsa och vård lika villkor för hela befolkningenen en -

kompletterades med preciserade bestämmelser1985 rörande
kraven vård:för god sjukvårdenHälso- och skall godvara av
kvalitet och tillgodose patientens behov vårdentrygghet iav
och behandlingen, den skall lätt tillgänglig och byggavara
respekt för patientens självbestämmande och integritet och den
skall främja goda kontakter patientenmellan och hälso- och
sjukvårdspersonalen. Kvalitetsaspekterna betonas såväl i den
medicinska behandlingen i den mänskliga omvårdnaden. Isom
lagen föreskrivs vårdenvidare så långtoch behandlingen detatt

möjligt skall utformas samrådoch genomföras i medär
patienten. bestämmelseMotsvarande finns i lagen 1994:953

åligganden för personal inom hälso- och sjukvårdenom
åliggandelagen dessutom fastställer patienten skallattsom
visas omtanke och respekt. anslutning tillI HSL har Soci-
alstyrelsen utfärdat rådallmänna omvårdnad ochrörsom
särskilda föreskrifter kvalitetssäkring.om

socialtjänstlagenI 1980:620 föreskrivs i § verk-l att
samheten skall bygga respekt för människors självbestäm-
mande och integritet. Vidare stadgas i § socialnämndens9 att
insatser för den enskilde skall utformas och genomföras
tillsammans Någramed honom. uttalade bestämmelser rörsom
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skall utformas och hurverksamhetens kvalitet, hur insatserna
i socialtjänstlagen.människor skall bemötas finns inte I

socialtjänstlag SOUSocialtjänstkommitténs slutbetänkande Ny
införa bestämmelse1994:139 finns förslag att omom en ny

kvalitet i socialtjänstlagen.
Äldreomsorgen inför 90-talet prop.regeringens propositionI

samhälletsfastslås grundläggande principer för1987/88: 176 tre
vård gäller människorsservice och till äldre. förstaDen rätt att

behålla sin integritet och identitet.själva bestämma och Den
denmänniskors känna sig ochandra principen rättrör att trygga

valfrihet.förutsättningar för ökadtredje principen rör

äldreHur bemöts

Äldreundersökning och äldreom-jämförande europeiskAv en
Ädelutvärderingen 94:2 framkom-i Norden och Europa,sorg

tillfrågade dede allra flesta svenskarna attatt somansermer
alltså eller tillvanligt varken bättreäldre bemöts sämresom -

ansågåldrandet. deföljd Enligt undersökningen %12 attav
mindre respektrespekt och medmed %10möttes sommer

ansågockså påtagligt sig ned-svenskaräldre. Det somvar
lokalaförsäkringskassan,sättande bemötta t.ex. myn-av

sjukvårdenoch i övrigt,digheter, läkare posten, avav
genomgåendeSiffrornamassmedia, i kollektivtrafiken ärosv.

låga ansåg sig andrade äldre bemötta%7 sommen ca av
massmedia ochsjukvårdspersonal,klassens medborgare av

ansågnågot sig nedsättande bemöttapolitiker. lägre andelEn
myndigheter.bl.a. försäkringskassan och lokalaav

vårdäldre inom ochdet gäller bemötandetNär av omsorg -
sjukvården gränslandetoch iinom socialtjänsten och hälso- och

Socialstyrelsen i olikaverksamheter harmellan dessa -
dokumentation,redovisat brister i information,sammanhang

handläggning ärendenbehovsbedömning och i övrigt i av -
äldre.indirekt handlar bemötandetbrister direkt eller avomsom

Ädelutvärderingensgäller särskilda boendeformer hardetNär
medicinskaåterkommande redovisat brister i denrapporter

omvårdnaden. också äldre harlinnsDet utsattsrapporter attom
inlåsning. gränslandetvätskebrist, ochför svält Iövergrepp,
ansvarsområde beskrivsoch landstingensmellan kommunernas
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då dåoch brister i den vårdplaneringen, igemensamma
informationsöverföring och kring omhändertagandet äldre iav
livets slutskede. Sådana brister kan ha sin igrund otydlighet i
lagstiftningen ocksåkan kanske tyda okunskap ellermen
ointresse för de allra äldstas till självbestämmande tillochrätt
behov trygghet och säkerhet i vård.ochav omsorg

På områdedet subtila, oña osynliga och omed-rörsom mer
kränkningar självkänsla och värdighet saknasvetna av sys-

tematiserad dokumentation. sådanaUpplevelser händelserav
relativt vanligt förekommande såväl inomsynes vara omsorgs-

området i samhället i övrigt. anledning tillDettasom ger
funderingar kring de mänskliga mekanismer innebär attsom
medmänsklighet och empati ibland tycks ha ersatts ettav
opersonligt och rutinmässigt förhållningssätt.

de fall det förekommerI bemötande äldre, inteett av som upp-
fyller grundläggande krav respekt för självbestämmande,
integritet, trygghet och värdighet, kan detta sannolikt förklaras

många olika otydlig politisk ledning ellerEnsätt.
arbetsledning, bristande kompetens hos personalen och pressade
arbetsförhållanden kan bidra till brister i kvalitet och be-
mötande. vårdoch ocksåInom förekommer sannoliktomsorg
vardagsetiska konflikter där de övergripande principerna om
självbestämmande och integritet kan komma i konflikt med per-
sonalens för säkerhet och trygghet. Exempelvis kan detansvar
förekomma rörelsefriheten åldersdemensför medatt en person
begränsas säkerhetsskäl.av

På övergripande plan kan brister i bemötandet äldreett mer av
kanske också uttryck för eller mindre tydligvara en mer
marginalisering och diskriminering till viss del kan ha sinasom

rådandei tidigare äldre. Vid seklets börjanrötter synsätt
framställdes åldringenofta undergiven och tacksamsom en
understödstagare. Pensionären förutsattes förnöjsam ochvara
tålmodig och förväntades inte ställa krav inflytande eller
förändringar. äldres levnadsförhållandenTrots materiellaatt
kraftigt förbättrats under hela 1900-talet tycks ibland en
patriarkalisk och diskriminerande äldre leva kvar.syn

flertaletI kommuner pågåroch landsting viktigtett
utvecklingsarbete framför allt berör trygghet och säkerhetsom
i vårdenoch också handlar förbättringomsorgen men som om

service och bemötande i vidare mening. Regering ochav
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riksdag har olika former utvecklingsmedel stimuleratgenom av
detta arbete. Under har särskilt statsbidragt.ex. ettsenare

miljoner kronor utgått med50 syfte stimulera utvecklingatt av
kvalitet i den kommunala äldrevården. påskyndaFör att
utvecklingen rehabiliteringsområdet kommer miljoner300
kronor lämnas till kommuner och landsting.att

Sveriges deltagande i Europeiska äldreåret syftade till1993 att
på olika uppmärksamma äldre situation isätt personers
samhället och speciellt betona vikten solidaritet, ökadeav
kunskaper utbyte mellan olika generationer. Kommittén Ssamt
1992:12 för Europeiska äldreåret initierade mängd1993 en
utåtriktade aktiviteter under det samlande Solidaritettemat
mellan generationerna. kommitténsI slutbetänkande Gamla är

blivit äldre SOU framhålls1994:39 att gensvaretunga som
och intresset hos myndigheter, kommuner, landsting, föreningar
och organisationer vida kommitténs förväntningar. Enöversteg
mängd lokala projekt ocksåvisade och attityderatt myter
mellan generationerna möjliga påverka.är att

syfte kartlägga hurI det svenska samhället förändratsatt
påbörjades hösten arbetet med särskilt välfardsprojekt1995 ett
inom Socialdepartementet. ansträngda ekonomiskaDen situa-
tionen och i övrigt strukturella förändringar samhälletstora av
innebär utmaningar för välfärdspolitiken. På områdenradnya en
behövs ökade kunskaper de levnadsbetingelser dessaom nya
förändringar medför och hur påverkarde människors liv och
vardag. Arbetet i välfärdsprojektet kommer bedrivas öppetatt

utåtriktatoch pågåoch under delen innevarandestörre av
mandatperiod.

Uppdraget

Frågan bemötandet äldre kan kopplas till fleraom av sam-
hällsområden och handlar i grunden mellanmänskliga rela-om
tioner också makt, kunskap och människosyn. be-Denmen om

också alla samhällsmedborgare, mångai ifall rollenrör som an-
hörig närstående.eller

mångaUnder år har äldreomsorgsarbetet varit inriktat
viktiga strukturfrågor, organisationsförändringar och framför

fråganallt och tydligare ansvarsfördelning mellanom en ny
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huvudmännen. för vårdFormerna och har engageratomsorg
politiker och tjänstemän ståttoch i förgrunden långunder tid.

denna bakgrundMot regeringen det dagsäratt attanser nu
särskilt innehålletbelysa i äldreomsorgsarbetet frågorsamt som
berör bemötandet och respekten för äldres självbestämmande,
integritet, trygghet och värdighet.

särskild utredareEn tillkallas med uppgift belysa fråganatt
hur äldre bemöts inom vårdoch och iom omsorg annan

offentlig verksamhet. Utredaren skall kartlägga och analysera
bristeri bemötandet äldre. Underlag för kartläggningen kanav
bl.a. Socialstyrelsens och länsstyrelsemas tillsynsarbete,vara
Lex Maria-anmälningar och anmälningar till landstingens för-
troendenämnder, relevant forsknings- och utvecklingsarbete,

Ädel-utvärderingen,kunskapsunderlag från frånmaterial
Utredningen S 1994:08 bemötandet kvinnor och mänom av
inom hälso- sjukvårdenoch beskrivningar från äldre, vård-samt
personal, anhöriga och brukarorganisationer.

Utredaren skall belysa vilka faktorer hos personalen som
påverkar bemötandet äldre och därvid beakta betydelsenav av

ålder,kön, utbildning, socioekonomisk och kulturell bakgrund.
Utredaren ocksåskall belysa vilket dessa faktorer hossätt

äldre har betydelse för hur den äldre upplever bemötandet och
samtidigt hur låterden äldre sig bemötas i olika situationer.

Äldre invandrare kommer växande i detutgöraatt en grupp
svenska samhället. mellan frånMötet människor olika kulturer
ställer särskilda krav kvalitet och kompetens i olika verksam-
heter. Utredaren skall därför belysa bemötandet äldre invan-av
drare.

aktörer iF organisation och struktur kan tänkas bidra tillsom
brister i kvalitet och bemötande skall kartläggas och analyseras.
Hinder eller svårigheter detta område kan anledning attge

studera relevant lagstiftning, kompetensbehovnärmare hos och
utbildningssystem för berörd personal arbetsledarskapetssamt
betydelse. Utredaren skall också månanalysera i vad skillnader
i utformningen särskilda boendeformer har betydelse förav
bemötandet. dettaI sammanhang ocksåskall frågan äldresom
möjlighet flytta till särskild boendeform i kom-att en en annan

tasmun upp.
deInom nämnda områdena skall utredaren också belysa inter-

nationella erfarenheter och kunskaper.
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Utredaren skall vidare pågåendebeskriva arbete i kommuner
och landsting frågori kvalitetsutveckling ochrörsom
utveckling innehållet vårdi ioch och förekommandeav omsorg
fall i offentlig verksamhet. denna kartläggning skallIäven annan

ingådet översiktlig beskrivning lokalt fastställda politiskaen av
mål och riktlinjer för kvalitet och bemötande och hur dessa följs

Utredaren skall också redovisa antal goda exempelettupp.
verksamheter i målmedvetetvilka det arbetats med kvali-

frågantetsutveckling och där bemötande äldre är ettom av
viktigt inslag.

föreslå åtgärderUtredaren skall slutligen kan bidra till attsom
avhjälpa missförhållandenbrister och i bemötandet äldre. Vidav

åtgärdsförslagenutformningen skall utredaren beakta dir.av
redovisas1994:23, nedan.närmaresom

viktig uppgift för utredaren frågorEn lyfta framär att rörsom
bemötande, förhållningssätt och attityder till äldre och till
stånd debatt. Utredningen skall därför bedrivasöppen etten
utåtriktat där bl.a. konferenser, seminarier, litterära bidragsätt
och mediebelysning frågakan komma i för att storengagera en
krets berörda. Utredaren skall också fångaeftersträva attav

och sprida erfarenheter goda exempel arbetssätt ochupp av
kvalitetsutveckling syftar till värdigt bemötandeettsom av
äldre.

Samråd skall ske med utredningen S 1994:08 bemötan-om
det kvinnor och inom hälso- sjukvården.ochmänav

utredarens arbete gäller kommittédirektivenFör till alla
kommittér och särskilda utredare offentligaprövaattom
åtaganden dir. 1994:23. Direktiven innebär bl.a. varje kom-att
mitté skall visa hur förslag innebär utgiftsökningar ellersom
inkomstminskningar skall kunna finansieras inom förramen
totalt minskade eller oförändrade Vidare skallsett resurser.
jämställdhetpolitiska konsekvenser redovisas dir. 124.1994:

Utredningsarbetet skall avslutat den maj30 1997.senastvara

Socialdepartementet
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äldrebemötandeUtredningen avom

15S 1995:

utredareSärskild
kommunalråd, HelsingborgRundström,Britta

Sakkunniga

Kommunför-Svenskaförbundssekreterare,Kerstin Ahlsén,
bundet

Kommunaltjänste-Sverigesombudsman,Ahlström,Yvonne
mannaförbund, SKTF

Äldrecentrum, StockholmStiftelsendocent,Andersson,Lars
JönköpingHälsohögskolan,professor,Stig Berg,
Kommunalarbetareför-Svenskaombudsman,Eriksson,Evy

Kommunalbundet,
Äldrecentrum, StockholmStiftelsenForsell, med. dr.,Yvonne

Riksorganisation,Pensionärernasordf.,Nils Gustavsson, v.
PRO

departementssekreterare,ennbert,Kristina J
Socialdepartementet

Socialstyrelsenavdelningsdirektör,Johansson,Lennart
Landstingsförbundetutredare,Liljeqvist,Margareta

Pensionärsförbund,Sverigesförbundsledamot,Olsson,Elvy
SPF

StockholmHögskola,rektor, ErstaAlice Rinell Hermansson,

Sekretariat
den 1996Spjuth fr.o.m. 4Elisabet mars

augusti 1996denfr.o.m.Ann-Charlotte Carlberg l

i arbetetutredarenbiträttEdströmjuristen ArneharDärutöver
fortsattaInför detSOU 1996:161.delbetänkandetmed

förföreträdaremedreferensgruppharutredningsarbetet en
oktoberi 1996.bildatshandikapporganisationerna
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nettoflyttningarår:65Personer över

kommunvis år 1995

Ålder nettoin-ochLän resp.
nettoutflyttning

65+80+65-79
Stockholms län
Kommuner

35530Upplands Väsby
23518Vallentuna

Österåker 34826
771364Värmdö
153Järfälla 12

8-412Ekerö
-2814-42Huddinge
297Botkyrka 22
256Salem 19
4310Haninge 33

826Tyresö
2320 3Upplands Bro
642341Täby

9l lDanderyd -2
33Sollentuna 0

-535-158Stockholm -377
-713Södertälje -20
392910Nacka

l-3Sundbyberg -8
6-4Solna 10

197Lidingö 12
13Vaxholm -2

981682Norrtälje
43Sigtuna l

-91Nynäshamn 10-
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65-79 80+ 65+

Uppsala län

Kommuner

Håbo
Älvkarleby -8n
Tierp -3 -3
Uppsala O
Enköping
Östhammar -2|

Södermanlands än

Kommuner

Vingåker -6
Gnesta -2
Nyköping 40
Oxelösund -4
Flen
Katrinehohn ll
Eskilstuna -10
Strängnäs ll
Trosa
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65+65-79 80+

Östergötlands län

Kommuner

Ödeshög -4-3 -1
-2-1Ydre
-5-1Kinda -4

Boxholm
Åtvidaberg -4 -12-8
Finspång
Valdemarsvik

4633 13Linköping
56Norrköping 52

Söderköping
20Motala ll
15Vadstena 14
-5Mjölby -7

Jönköpings län

Kommuner

-7Aneby -7
Gnosjö
Gislaved -s
Vaggeryd

24Jönköping 19
-6Nässjö -4
26Värnamo 22
-2Sävsjö

-11Vetlanda -9
Eksjö 2117

14Tranås ll
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65-79 80+ 65+

Kronobergs län

Kommuner

Uppvidinge 3 -3 0
Lessebo 3 3 6
Tingsryd 19 -l 18
Xlvesta -5 -2 -7
Almhult 2 -2 0
Markaryd l l 0 l l
Växjö 10 7 17
Ljungby -7 -8

Kalmar län

Kommuner

Högsby -9 -l -10
Torsås 3 2
Mörbylånga 10 l l l
Hultsfred -4 -2 -6
Mönsterås 4 l 5
Emmaboda l l 2
Kalmar l 8 8 26
Nybro 5 4
Oskarshamn 2 3 5
Västervik 2l -3 18
Vimmerby -6 4 -2
Borgholm 12 1 l

Gotlands län

Kommuner

Gotland 35 O 35



5Bilaga 3

65+80+65-79

Blekinge län

Kommuner

-12-5-7Olofström
20-424Karlskrona

-4Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg

Kristianstads län

Kommuner

-10Östra -l4Göinge
Örkelljunga

23Tomelilla
Bromölla

-7-5Osby |
-s-llPerstorp

Klippan
-17Åstorp -17
2426Båstad
2431Kristianstad

-26-24Simrishamn
40Ängelholm 26

-3Hässleholm
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65-79 80+ 65+

Malmöhus län

Kommuner

Svalöv 6 2 8
Staffanstorp 3 7 10
Burlöv -2 4 2
Vellinge 30 8 38
Bjuv -20 -3 -23
Kävlinge 12 0 12
Lomma -13 6 -7
Svedala 14 4 -10-
Skurup -7 3 -4
Sjöbo 3 4 7
Hörby 6 4 10
Höör 8 -5 3
Malmö 29 -26 3
Lund 38 -7 31
Landskrona 17 1 18
Helsingborg 80 2 82
Höganäs 27 -l 26
Eslöv 14 3 17
Ystad 24 11 35
Trelleborg 29 -2 27

Hallands län

Kommun er

Hylte -20 4 -16
Halmstad 29 4 33
Laholm 8 -8 O
Falkenberg 23 1 24
Varberg 59 7 66
Kungsbacka 13 13 26
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65-79 80+ 65+

Göteborgs och Bohus län

Kommuner

Härryda -9 -s
Partille 28 23nÖckerö l
Stenungsund l 1
Tjörn 10 -4-
Orust 19 - 29
Sotenäs 14 23
Munkedal -4
Tanum -7 -s
Göteborg -4 -99
Mölndal -12 -13
Kungälv 22 34
Lysekil 40 45
Uddevalla -l -2
Strömstad l 1
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65-79 80+ 65+

Älvsborgs län

Kommuner

Dals-Ed 8 -2
Färgelanda -5 0 .
Ale -4 9
Lerum 21 3 -
Vårgårda 14 1
Bollebygd -13 2
Tranemo 7 l
Bengtsfors 2 2
Mellerud 4
Lilla Edet -3 3
Mark 8 4
Svenljunga 0 2
Herrljunga -5 l
Vänersborg -6 0
Trollhättan -12 -9
Alingsås 32 ll
Borås -23 -8
Ulricehamn 6 5
Åmål 13 0



Bilaga 93

65-79 80+ 65+

Skaraborgs län

Kommuner

Grästorp -I
Essunga I
Mullsjö
Habo
Karlsborg
Gullspång |
Vara
Götene
Tibro
Töreboda
Mariestad
Lidköping
Skara
Skövde
Hjo
Tidahohn
Falköping
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65-79 80+ 65+

Värmlands län

Kommun er

Kil 4 0 4
Eda -2 l -l
Torsby 9 -6 3
Storfors l O
Hammarö 2 -l 1
Munkfors -2 3 l
Forshaga 5 O 5
Grums -7 0 -7
Årjäng -3 -1 -4
Sunne 13 3 16
Karlstad 18 -5 13
Kristinehamn 12 8 20
Filipstad -4 l -3
Hagfors -8 l -7
Arvika 9 6 15
Säffle -4 -2 -6

Örebro län

Kommuner

Lekeberg 5 O 5
Laxå -4 3
Hallsberg -5 -3 -8
Degerfors 0 -2 -2
Hällefors -7 -5 -12
Ljusnarsberg l -2 -l
Örebro 26 12 38
Kumla 9 -2 7
Askersund -1 l 5 -6
Karlskoga -15 -2 -17
Nora -3 -l -4
Lindesberg 0 -2 -2



Bilaga ll3

65+80+65-79

Västmanlands län

Kommuner

-1-9Skinnskatteberg
-2Surahammar
-1Heby
-2Kungsör
-1-4Hallstahammar

-3Norberg
-2Västerås

-1Sala
-s-3Fagersta

Köping
Arboga

Kopparbergs län

Kommuner

Vansbro
Malung
Gagnef
Leksand
Rättvik
Orsa
Älvdalen
Smedjebacken
Mora
Falun
Borlänge
Säter
Hedemora
Avesta
Ludvika
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65-79 80+ 65+

Gävleborgs län

Kommuner

Ockelbo 3 4 7
Hofors 16 -4 12
Ovanåker 7 -2 5
Nordanstig 4 -4 0
Ljusdal ;S 3 18
Gävle 7 -6 l
Sandviken -ll 5 -6
Söderhamn -ll -5 -16
Bollnäs l l 5 16
Hudiksvall -2 10 8

Västernorrlands län

Kommun er

Ånge 6 5
Timrå 8 3 ll
,Härnösand 8 4 12
Sundsvall j l -20
Kramfors -7 -9 16-
Sollefteå -10 -4 -14
Örnsköldsvik l -2 -l



Bilaga 133

65+65-79 80+

Jämtlands län

Kommuner

Ragunda 3 -1
Bräcke -3 -5 -s
Krokom -9-7 -2
Strömsund -s -12
Åre
Berg
Härjedalen -5 -5
Östersund 27 29

Västerbottens län

Kommuner

Nordmaling
Bjurholm
Vindeln
Robertsfors
Norsjö | |
Malå
Storuman L
Sorsele
Dorotea
Vännäs
Vilhelmina -5
Åsele -7
Umeå
Lycksele -s
Skellefteå



Bilaga 3

65-79 80+ 65+

Norrbottens län

Kommuner

Arvidsjaur -s -6
Arjeplog -3 -5
Jokkmokk -5 -4
Överkalix
Kalix -12 -12
Övertorneå -4
Pajala
Gällivare -10 -10
Älvsbyn
Luleå -3 -3
Piteå 25 25
Boden
Haparanda 15 14
Kiruna -6 -4
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Bilagor. K.i trañkpolitiken26.Ny kurs +hur gár det U.gymnasieskolanDen nya -. lärande.kunskapslyftoch livslångtförstrategi27.Enforsknings-i svenskSamverkansmönster. U.finansiering.U.
i Nordenforskningspolitiskalandskapet28. Detförändring.Fritid i. U.1990-talet.C.fritidsresurser.fördelningochOm kön av

och U.Forskning Pengar.spelreglerinför 29.internavad EU:sVem bestämmer. kap.llBorgenärsbrotten översyn30.1996.UD.regeringskonferensen aven-
Fi.brottsbalken.förstaFrågor EU:slupp.Politikomrädenunder om. samverkanlagstiftning i.Attityder och31regeringskonferensen1996.UD.införpelare
C.bilagedel.statstjänstemänsSvenska +medEU.ârEtt. Exempel bramänniskor.och32.Mössi EU. UD.arbeteterfarenheterav

SB.och ungdomar.IT-användningblandbarnutrikes-ochvitalt intresse.EU:sAv. K.myndighetsrollBanverketsUD. 33.regeringskonferensen.införsäkerhetspolitik m.m.
expertbilaga.A.arbetsmarknadspolitikAktiv34. +fråga. M.laddadBatterierna en-. Kriminalunderrättelseregister35.trañkledning K.järnvägensOm m.m.. DNA-register. Ju.vardag.C.för várForskning10.

Ålders- U.Högskolai Malmö.för 36.behörighetskravochEU-mopeden.ll.
familjeår. S.medverkani FN:sSveriges37.motorfordon.K.trehjuligaochtvá-

Nationalstadsparker.M.38.betalnings-landstingmedoch12.Kommuner
1995.från klimatdelegationen.RapportFi.svârigheter.

Klimatrelateradforskning. M.djurskyddstillsyn.Jo.Offentlig13.
dokumenthantering.Ju.Elektronisk40.pábefogenheterregeringensBudgetlag14. - maritimaverksamhet.Fö.41. Statensomrâde.Fi.finansmaktens

folkvaldaparlamentOmDemokratioch öppenhet.rättsliga 42.Politiska,både ochUnion för väst.15. öst
UD.offentlighet i EU.ochsjätteaspekter EU:sekonomiskaoch av

SpelreglerochiJämställdheten EU.43.utvidgning. UD.
verklighetsbilder.UD.folkomröstningar,Omoch rättigheter.Förankring16.
Översyn skatteflyktslagen.mänskliga 44.medborgarskapochutträdesrätt, av

Fi.förhandsbesked.Reformerati EU. UD.rättigheter
Ju.expropriationslagen.Presumtionsregelni45.väginformatik.K.medtrafikl7. Bättre

Enskilda K.jobb/studier 46. vägar.m95. FörslagTotalförsvarspliktiga18. om
förbetydelserStudiecirklarsCirkelsarnhället.47.dagpenning,bostadsbidrag,efter muck,

lokalsamhälle.U.individ ochförsäkringar.Fö.
UrbanizinginSustainableHomesShaping96-kommitténs 48.EUframtiden.EU och.Sverige, an

Habitat lI. N.forSwedishNationalReportWorld.regeringskonferensen1996.införbedömningar
el.för handelmed N.Regler49.UD.

plats Ju.allmänFörbudteknisk forskning. 50.inomrollfördelningSamordnad mot m.m.20. vapen
arbetslöshetsförsäk-Grundläggandedrag i51.U. nyen

alternativoch förslag. A.ringochOrganisationförändring..Reform och2 - detaljplan.M.handelsändamâletiPreciseringefter 52.och högskoloruniversitetverksamhetvid av
vattendrag.M.Kalkning sjöar och53.högskolereform.U.ochuniversitets-1993árs av

storstadsomräden.S.iKooperativa möjlighetertill 54.Om eleversriktigt rättInflytande22. - mångfalden.A.framtidenochSverige,55.och U.delaktighetinflytande, ansvar.
egenföretagande.A.Pâ55.offentliga sektorns vägoch analys denKartläggning mot23. av

i Sverige.A.Vägar inmed 55.och tjänsterupphandling varorav
kvinnor och mänHälften56.miljöpåverkan.N. vore nog om-

arbetsmarknad.A.90-taletsövrigaBakgrundochtill Turin.FrånMaastricht24.
Fi.i EU-tjänst.för svenskarPensionssamordninginför 57och debattförslagEU-länders . Fö.civila försvaret.detFinansieringen581996.UD.regeringskonferensen av.multimediamassmediatillFrån25. -

television.Ku.svenskdigitaliseraatt
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59. Europapolitikenskunskapsgnmd. 86. Utveckladsamordninginom det civila försvaretprincipdiskussionEn utifrån och fredsräddningstjänsten.Kartläggning,EU 96-kommitténserfarenheter.UD. överväganden förslag.och Fö.60.Miljö ochjordbruk. Om EU:s miljöregler och 87.Tredimensionellfastighetsindelning.Ju.utvidgningenseffekter dengemensamma 88.Kameraövervakning.Ju.jordbrukspolitiken. UD. 89.Samverkanmellanhögskolanochde smâoch6l.Olika länder olika takt. Om flexibel integration- medelstoraföretagen.N.förhållandetoch mellan och små i EU.stora stater 90. Sammanhålletstudiestöd.U.UD. 91.Den privata vårdensomfattningoch framtida62.EU, konsumenternaoch maten ersättningsformer En översyn de nationellaav-Förväntningaroch verklighet.Jo.- för läkareochsjukgymnaster.taxoma S.63.Medicinskaundersökningari arbetslivet.A. 92. IT i miljöarbetet.M.Översyn64.FörsäkringskassanSverige av 93. Ny yrkestrafiklagstiftning.- K.socialförsäkringensadministration.S. 94.Nationell teleadresskatalog.K.65. Administrationen EU:s jordbrukspolitikav 95. Botniabanan.K.i Sverige.Jo. 96. Stmkturförändringoch besparing.66. Utvärderatpersonval.Ju. En uppföljning genomfördaförändringarav67.Medborgerliginsyn i kommunalaentreprenader. inom försvarsmaktensledningsorganisation.Fö.Fi 97. Effektivare försvarsfastigheterNägra68. folkbokföringsfrágor.Fi. Utvärdering reform. Fö.av en69.Kompetensoch kapital bilaga. N.+ 98.Vem försvaret Utvärderingstyr av70.Samverkanmellanhögskolanoch näringslivet.N. effekterna LEMO-reformen.Fö.av71. Lokal demokratioch delaktigheti Sverigesstäder 99. Aweckling med inlärning. Erfarenheterfrânoch landsbygd.In. LEMO-reformensavveckling personal.Fö.av72.Rättspsykiatrisktforskningsregister.S. 100.Ett för skattebetalningar.Del A.nytt system73.Svenskkämteknisktillsynsverksamhet. Ett för skattebetalningar.Del B.nytt systemVolym 1 En granskning.M. Författningsförslag,- författningskommentarer73. SwedishNuclearRegulatoryActivities. och bilagor. Fi.
Volume 1 An Assessment.M. 101.- Kärnavfall teknik ochplatsval.KASAMs-74.Svenskkämteknisktillsynsverksamhet. yttrande SKBsöver FUD-Program95. M.Volym 2 Faktaredogörelser.M. 102.TUFF- Teckenspråksutbildningför föräldrar. U.-74. SwedishNuclearRegulatoryActivities. 103.Miljöbalken. En skärptoch samordnadVolume2 Descriptions.M.- miljölagstiftning för hållbarutveckling.en75.Värdeni folkhögskolevärlden.U. Del l och M.76. EU:s regeringskonferens procedurer,aktörer, 104.Konsumentskydd- elmarknaden.C.formalia. Sammanfattning seminariumiettav 105. främjaAtt donationertill universitetapril 1996.UD. och högskolor.U.77.Utländskaförsäkringsgivaremedverksamheti 106.EU och Sverige frân Kiruna till Malmö.-Sverige.Fi. Sammanfattning fyra regionalamötenav78. Elberedskapen.Organisation,ansvarsfördelning 1995-96.UD.och finansiering.N. 107.Union gränser konsekvenser,möjligheter,utan -Översyn79. revisionsreglema.Fi.av problem. Sammanfattning seminariumiettav80.Viktigt meddelande. november1995.UD.RadioochTV i Kris ochKrig. Ku. 108.Konsumenternaoch miljön. C.81.Skyddför sparandei sparkasseverksamhet.Fi. 109.Från âkerlottertill Paradis delbetänkandeett-82.En luft- sjö-översyn ochspårtrañkensav från Utredningen universitetsfastigheterom m.m.tillsynsmyndigheter.K. angáendeöverlâtelseroch tomträttsupplâtelserav83.Allmänt pensionssparande.S. vissahögskolefastigheter.Fi.84.Ekobrottsforskning.Ju. 110.Inför Svensktkulturnät IT och framtidenett -85.EgonJönsson kartläggning lokalaen av sam- inom kulturontrâdet.- Ku.verkansprojektinom rehabiliteringsorrtrádet.S.
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Åldersgränser nämndKommunalförbundoch137.förövergång..Bevakad gemensamll ungaupp -
kommunalsamverkan.In.former förtvåCtill 30 år.

hälso-ochsjukvårdensbehörighetsreglering138.Nystatligamiljöhänsyninom denIntegrering112. av
område S.M.förvaltningen. m.m.

avfall. Fi.Skattoch 139.försäkringvid sjukdomaktivoch113.En allmän
enskilda.ln.KO:s biträde140.Del och2. S.rehabilitering. l

vård,rättspsykiatriskVårdavgiftervid141.körkortsreform. K.114.En m.m.
infrastrukturplaneringen.K.iLänsstyrelsemasroll142.utlånningslagen.S.ochBarnkonventionen115.

mångkulturellaOm denKrock eller143. möteEuropakonventionenoch skatte-.Artikel 6 i116 -
U.skolan.Fi.utredningen.

Ökad livsmedel.i handelnmed N.konkurrensSkatteväxlingskommittén.Fi. 144.från117.Expertrapporter
Arbetstid145.StockholmNord. K.118.Station

inflytande bilagedel.A.längdförläggning ochmindre företags +dubbelbeskattningeni119.Lättnad av
vardagen.S.146. återerövraAttFi.inkomster.

Övergångsbestämmelsertill miljöbalken.M.147.slutbetänkande.U.Högskolani Malmö120. - Översyn ochhyreslagenförvärvslagenStockholm.K. 148.i centralamiljö och stadsbild.Spår,121 av
och Ju.hantverkscirklar Borgensamhällsnyttaioch122.Kunskapssyn pant.

Författningsfrágor.N.149.Elberedskapen.hantverksutövande.U.och
sammanhållenarbetslöshets-allmänochomstruktureringen 150.Enefteroch förslagIakttagelser123. av

försäkring.A.stöd.ledningoch Fö.försvarets
antologi.S.Bidrag arbete En151hälsoutveckling.för hållbarMiljö124. genomen -. och framtiden.N.Gruvomahandlingsprogram.S.Förslagtill nationelltBetänkande. . skärgårdsomráden.SverigesHållbarutvecklingi153.hälsorisker.S.MiljörelateradeBilaga

miljöhälsoarbetet.S. M.verktygi2. Aktörer ochBilaga
studiecirklar.U.TreDevelopment 154.for SustainableHealthEnvironment rapporterom- vattendrag155 Omtankarfor Sweden.S.Action Plan oman . M.angreppssätt.i trafiken.Ju.125.Droger ett nytt

produktions-tillBostadspolitik2000 från156.ochDel B. S.folkhälsoperspektiv.Del ADopingi126. -
Bilaga.ln.boendepolitik SärtryckFolkbildningensinstitutioner.U. + +127.

Översyn redovisningslagstiftningen.Ju.157kulturmiljön. EnSkyddet128. översyn avavav . Fi.158.SverigeochEMU.byggnaderkulturrninneslagensbestämmelserom
utvärdering.U.159.Folkbildningenprästgárdar,kyrkstâderochkulturmiljöer,och en-

Bouppteckningarocharvsskatt.Ju.160.Ku.ortnamn.
bemötande äldre.S.flytta fråga161 Rättgrundlagen.ln.självstyrelsenoch129. kommunalaDen att aven om-.KlausRichard130. kulturema.RapporterDe två av

KentCarl-EinarStålvantBöhme, Huldt,Bo samt
underlagsmaterialtillZetterberg.Bilagormed

UTFÖR:s Fö.SOU 1996:123.slutbetänkande
medförmåga.Bilagorvärdering hot och13 Extern av. UTFÖR:sslutbetänkandeunderlagsmaterialtill

SOU 1996:123.Fö.
LEMO-reformensOm132. ochsnabbaDet greppet.stora
underlagsmaterialmedresultat.Bilagormetoderoch

UTFöRzs 1996:123.Fö.slutbetänkandeSOUtill
vård lika villkor.Jämställdvård. Olika133.

vårdenämställdvård. i134.J Möten ettur
perspektiv.S.tvärvetenskapligt

muskeldystroñ.Fibromyalgioch Duchennes135.
S.framtidaFoU.ochbehovKunskapsläge av

jordbrukspolitik.Jo.Effekter EU:s136. av
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Statsrådsberedningen Olika länder olika takt. Om flexibel integration-
förhållandetoch mellan och små i EU.stora statermänniskor.Mössoch Exempel bra

61IT-användningblandbarnoch ungdomar.32 EU:s regeringskonferens procedurer,aktörer,-
formalia. Sammanfattning seminariumiJustitiedepartementet ettav
april 1996.76Kriminalunderrättelseregister EU och Sverige frän Kiruna till Malmö.-DNA-register. 35 Sammanfattning fyra regionalamötenavElektroniskdokumenthantering.40 1995-96.106Presumtionsregelni expropriationslagen.45 Union konsekvenser,möjligheter,gränserutan -Förbud allmänplats 50mot vapen m.m. problem.Sammanfattning seminariumiettavUtvärderatpersonval.66 november1995. 107Ekobrottsforskning.84

Tredimensionellfastighetsindelning.87 Försvarsdepartementet
Kameraövervakning.88 Totalförsvarspliktigam95. Förslag jobb/studieromDrogeri trafiken.125 efter muck, bostadsbidrag,dagpenning,Översyn förvärvslagenochhyreslagenav försäkringar. 18Borgenoch 148pant. Statensmaritimaverksamhet.41Översyn redovisningslagstiftningen.157av Finansieringen det civila försvaret. 58avBouppteckningarocharvsskatt.160 Utveckladsamordninginom det civila försvaret

och fredsräddningstjänsten.Kartläggning,Utrikesdepartementet
övervägandenoch förslag. 86Vem bestämmervad EU:s internaspelreglerinför Strukturförändringoch besparing.regeringskonferensen1996.4 En uppföljning genomfördaförändringaravPolitikomrâdenunderlupp. Frågor förstaEU:som inom försvarsmaktensledningsorganisation.96pelareinför regeringskonferensen1996.5 Effektivare försvarsfastigheterEtt är medEU. Svenskastatstjänstemäns Utvärdering reform. 97av enerfarenheter arbeteti EU. 6av försvaretVem Utvärderingstyr avvitalt intresse.Av EU:s utrikes-och effekterna LEMO-reformen. 98avsäkerhetspolitikinför regeringskonferensen.7 Avveckling medinlärning. ErfarenheterfränförUnion både och Politiska,öst rättsligaväst. LEMO-reformensavveckling personal.99avochekonomiskaaspekter EU:s sjätteav iakttagelser förslagefteroch omstruktureringenavutvidgning. 15 försvaretsledningoch stöd. 123Förankringoch rättigheter.Om folkomröstningar, De tvâ lculturema.Rapporter KlausRichardavutträdesrätt,medborgarskapoch mänskliga Böhme,Bo Huldt, Carl-EinarStálvant Kentsamträttigheteri EU. 16 Zetterberg.BilagormedunderlagsmaterialtillSverige, och framtiden.EU EU 96-kommitténs UTFÖR:sslutbetänkandeSOU 1996:123.130bedömningarinför regeringskonferensen1996.19 Externvärdering hot och förmåga.BilagormedavFrån Maastrichttill Turin. Bakgrundoch övriga UTFÖR:sunderlagsmaterialtill slutbetänkandeEU-ländersförslagochdebattinför SOU 1996:123.131regeringskonferensen1996.24 Det ochsnabba Om LEMO-reformensstora greppet.Demokratioch folkvaldaöppenhet.Om parlament metoderochresultat.Bilagormedunderlagsmaterialoch offentligheti EU. 42 UTFÖR:still slutbetänkandeSOU 1996:123.132Jämställdheteni EU. Spelregleroch

verklighetsbilder.43 Socialdepartementet
Europapolitikenskunskapsgrund.

Sverigesmedverkan familjeâr.i FN:s 37En principdiskussionutifrân
Kooperativamöjligheteri storstadsomräden.54EU 96-kommitténserfarenheter.59 ÖversynFörsäkringskassanSverige avMiljö ochjordbruk. Om EU:s miljöregler -och Socialförsäkringensadministration.64utvidgningenseffekter dengemensamma Rättspsykiatrisktforskningsregister.72jordbrukspolitiken. 60
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83pensionssparande.Allmänt kap.11Borgenärsbrotten översynaven-kartläggning lokalaJönssonEgon aven brottsbalken.30- 85rehabiliteringsområdet.samverkansprojektinom Översyn skatteflyktslagen.avframtidaomfattningochvårdensprivataDen förhandsbesked.44ReformeratnationelladeEnersättningsformer översynav EU-tjänst. 57svenskariPensionssamordningför- 91och sjukgymnaster.för läkaretaxorna 67kommunalaentreprenader.insyn iMedborgerligochvid sjukdomförsäkringoch aktivallmänEn folkbokföringsfrågor. 68Några

och2. 113Del 1rehabilitering. verksamhetiförsäkringsgivaremedUtländska
utlänningslagen.115ochBarnkonventionen Sverige.77

hälsoutveckling.hållbarMiljö för en Översyn revisionsreglema.79av124handlingsprogram.till nationelltFörslagBetänkande. sparkasseverksamhet.81iSkyddför sparande
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