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Svar på mo tion nr 1/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt
oss inspireras av Finland, Nederländerna och Centerpartiet
Skolnämndens beslut
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunsty relsen
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Anse motion nr 1/20 17 besvarad med hänvisni ng till att en modell tagits fram enligt
motionärens förslag, se bilaga 1 Gymnasiestud enter på äldreboenden i Öst eråkers kommun.

Sammanfattning
I motion nr 1/201 7 föreslås att kommunen undersöker möjli gheten att hitta en modell där
myndiga gymnasieelever bor gratis eller till rabatterad hy ra på äldreboenden i u tbyte mot
exempelvis 30 timmars sällskap i månaden.

Beslutsunderlag
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-10-10.

Förslag till beslut
Kennetli Netterström (M) yrka r bifall till Skolförvaltningens beslutsförlag innebärande att
anse motion nr 1/2017 besvarad med hänvi sning till att en mo dell tag its fr am enligt
motionärens förslag, se bilaga 1 Gymnasiestudenter på äldre boenden i Österåkers kommun.
Jörgen Palmberg (S) yrka r på bif all till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar en ligt Kenneth Netterströms (M) yrkande eller
enligt Jörgen Palmbergs (S) yrkande och finner att Skolnämnden beslutar enligt Kenneth
Netterströms (NI) yr kande.

Expedieras
- Kommun styrelsen
- Akten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Österåker
Tjänsteutlåtande
Skolförvaltningen

Till Skolnämnden

Datum 2017-10-10
Dnr
SKOL15 201 7/0066

Svar på motion nr 1/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss
inspireras av Finland, N ederländerna och Centerpartiet
Sammanfattning
I motion nr 1/2017 föreslås att kommunen undersöker möjligheten att hitta en modell där myndiga
gymnasieelever bor gratis eller till rabatterad hyra på äldreboenden i utbyte mot exempelvis 30
timmars sällskap i månaden.

Beslutsförslag
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Anse motion nr 1/2017 besvarad med hänvisning till att en modell tagits fram enligt motionärens
förslag, se bilaga 1 Gymnasiestudenter på äldreboenden i Österåkers kommun.

Bakgrund
I motion nr 1/2017 föreslår Ann-Christine Furustrand (S) att Österåkers kommun ska undersöka
möjligheten att hitta en modell där myndiga gymnasieelever bor gratis eller till rabatter ad hyra på
äldreboenden i utbyte mot exempelvis 30 timmars sällskap i månaden.
Motionen har utretts i samråd mellan socialförvaltningen som arbetar gentemot Vård- och
omsorgsnämnden, upphandlingschefen och fastighetsstrategen som arbetar gentemot
Kommunstyrelsen samt produktions förvaltningen som arbetar gentemot Produktionsstyrelsen.
Vård- och omsorgsnämnden avslog motionen 2017-06-20 med hä nvisning till att det idag inte finns
någon möjlighet att genomföra motionärens förslag då inga extra boendeplatser finns att tillgå på
kommunens äldreboenden.
Motionen återremitterades till Skolförvaltningen efter Skolnämndens sammanträde 2017-06-13 med
uppdrag att ta fr am en modell enligt motionärens förslag.
En modell, där det tagits hänsyn till lokala förutsättningar och möjligheter för motionärens förslag,
har tagits fram.

Förvaltningens slutsatser
Skolförvaltningen anser att motionen är besvarad med hänvisning till modellen s om tagits fram
enligt motionärens förslag.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
- Skolnämndens protokoll 2017-06-13,§5:6
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-06-20, §6:8
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Tjänsteutlåtande
Bilagor
1. Gymnasiestudenter på äldreboenden i Österåkers kommun
2. Värdighetsgarantier avseende äldreboende, Socialförvaltningen, Österåkers kommun

JStaflanBrlandsson
Skoldirektör

Andrea Salguero
Utredare/nämndsekreterare

österåkers kommun | 184 86 Äkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | wvw/.osteraker.se

Sida 2 av 2

0 Österåker
Österåkers kommun
Skolförvaltningen 2017-10-10

Gymnasiestudenter på
äldreboenden i Österåkers
kommun
Motion
Skolnämnden fick i sam råd med Produktionsstyrelsen, Kommunstyrelsen samt Vårdoch omsorgsnämnden i up pdrag att hitta möjliga modeller för att myndiga
gymnasiestudenter ska kunna bo på k ommunens äldreboenden till en reducerad eller
kostnadsfri hyra mot att studenterna umgås med de äldre på boendena under
exempelvis 30 timmar per månad.
I motionen ges förslag från liknande modeller som har implementerats i
Nederländerna och Finland. I D eventer, Nederländerna, har 6 studenter flyttat in i e tt
äldreboende där det bor ca 160 äldre. I Helsingfors, Finland, bor 3 ungdomar i ett
servicehus för äldre och umgås med de äldre i 30 timmar och i gengäld får de en
reducerad hyra. Hyran för en lägenhet på 23 kvm ligger på 2500 kr i månaden.
Projektet finansieras bland annat av Europeiska socialfonden.
Vård- och omsorgsnämnden valde den 20 juni 2017 att avslå motionen med
hänvisning till att inga boendeplatser finns att tillgå på kommunens äldreboenden.

Äldreboendenas roll, möjliga lägenheter och hyra
Syftet med äldreboendena är tillhandahålla boenden för personer över 65 år med
omfattande behov av vård och omsorg.
I Ö steråkers kommun finns det endast Solskiftets äldreboende som skulle kunna vara
möjligt för motionärens förslag då den drivs i offentlig regi och inriktar sig på allmän
vård och omsorg. Solhälla, Solgården och Görjansgården är trygghetsboenden
bestående av lägenheter med förstahandskontrakt via Armadas kö för personer över
70 år. Det är mycket stor efterfrågan och lång kötid för att få en lägenhet på dessa
boenden och är därför inte aktuella för motionärens förslag.
Solskiftets äldreboende består av tre enplanshus som vardera rymmer ca 12
lägenheter. I husen finns gemensamma utrymmen så som stort kök, matrum och
vardagsrum.
Lägenheter är mellan 32-39 kvm med plats för säng, tvättmaskin, torktumlare,
badrum samt skåp med diskho, kylskåp och eluttag för till exempel en mikrovågsugn
eller vattenkokare. Maten levereras från Solskiftesköket, vilket innebär att kök inte
skulle finnas att tillgå fö r eventuella hyresgäster.
På Solskiftet finns det totalt 36 permanenta platser och 8 platser inom avdelningen
för växelvård. För närvarande finns det inga platser på kommunens äldreboende som
skulle vara möjliga att avvara för myndiga gymnasiestudenter. Det finns även
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svårigheter med att de fåtal platser som vid vissa tillfallen kan bli över måste finnas
tillgängliga för kommunens äldre om de väljer att söka plats. Väntedd i antal dagar
från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 2016, är för
Österåker 32 dagar.
Nya äldreboenden som drivs av privata entreprenörer och som upphandlats av
kommunen skulle kunna leda till en förändring av köplatser på k ommunens egna
äldreboenden på längre sikt. Dock är det inget som kommunen kan styra över då
individer får välja fritt vart de vill bo .

Antal aktuella studenter
Skolförvaltningen samt Produktionsförvaltningen anser att antalet aktuella studenter,
enligt motionen, myndiga gymnasiestudenter är ett begränsat antal. Enligt uppgift
kan det röra sig om ca 200 myndiga gymnasiestudenter som skulle kunna vara
aktuella under en relativt kort period då de är myndiga och samtidigt går på
gymnasiet.

Skattepliktig inkomst
I motionen föreslås det en arbetsinsats om ca 30 timmar per månad där studenter
skulle få arbeta genom att umgås med de boende. För arbetsinsatsen ska det, enligt
motionen, utgå en hyresrabatt alternativt en ersättning för att täcka hela
hyreskostnaden för studenterna. Eftersom att hyresrabatten eller ersättningen skulle
utgå på grund av en arbetsinsats skulle den utgöra en skattepliktig inkomst för vilken
studenterna skulle vara skyldiga att betala skatt. Hyresrabatten eller ersättningen
kommer därmed att beskattas med, som huvudregel, ca 30 % inkomstskatt. Detta
innebär att den skatt som studenterna skulle bli skyldiga att betala skulle uppgå till
mellan 1 616 kr - 1 896 kr per månad (ej beräknat med beaktande av eventuell
jämkning eller liknande) med en månadshyra på mellan 5 387 kr - 6 320 kr.
Det kan noteras att kommunen även skulle, utöver hyresrabatten eller ersättningen,
behöva betala 31,42 % av hyresrabatten eller ersättningen i arbet sgivaravgifter till
Skatteverket. Vidare kommer kommunen att vara skyldig att göra skatteavdrag på
hyresrabatten eller ersättningen (med ca 1 616 kr - 1 896 kr/månad) och skyldig att
betala in skatteavdraget till Skatteverket. Kommunen kommer även vara skyldig att
upprätta och skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket.
Kommunen bör ta st ällning till om ersättningen ska betalas ut m otsvarande
hyreskostnaden netto eller brutto inkomstskatt, det vill säga, om studenterna ska
erhålla ersättning motsvarande hyreskostnaden minus inkomstskatt eller om
studenterna ska erhålla full ersättning för sin hyreskostnad netto i vilket fall
kommunen måste ersätta hyreskostnaden plus tillkommande inkomstskatt.

Arbetsrättsligt perspektiv
Äldreboendet har ett specifikt syfte att tillhandahålla boende till per soner över 65 år
samt tillhandahålla vård och omsorg dygnet runt. Personalen på boendena är i sto r
utsträckning utbildade inom vård- och omsorg och följer noga värdighetsgarantin,
ordningsreglerna samt hygienrutinerna som finns på det aktuella boendet.
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg måste iakttas.
Socialstyrelsen föreskriver mycket strikta regler med stöd av 7 kap 4§
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patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), 8 kap. 1 § 2 och 3
socialtjänstförordningen (2001:937) samt 13 § förordningen (1993:1090) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
All personal genomgår även en utförlig bakgrundskontroll för att säkerhetsställa att
de äldre får en bra och värdig tid på boendet.
Detta är krav som även skulle ställas på eventuella hyresgäster.
Generationsmötet mellan de boende kan leda till positiv a relationer men kommunen
måste beakta eventuella rutiner som bör följas på äldreboendet för att säkerhetsställa
att äldreboendets huvudsyfte, att tillhandahålla vård och omsorg för de äldre uppfylls.
Avtalsvillkor
Aldreboendenas målgrupp är den äldre delen av befolkningen och för att kunna
försäkra oss om att personer i behov av vård och omsorg får plats på våra nuvarande
äldreboenden skulle hyreskontrakten behöva vara korta för att vara aktuella och
flexibla för äldreboendenas behov och uppdrag. Avtalets utformning skulle behöva
ses över för att både försäkra sig om att äldreboendenas uppdrag fullföljs samtidigt
som avtalen måste vara attraktiva för eventuella hyresgäster.
Samhällsnytta
Motionärens förslag skulle leda till generationsmöten som gynnar både unga och
äldre och Skolförvaltningen ser en samhällsnyttig funktion i just detta. Men det kan
finnas andra insatser som ger bättre samhällseffekter. Möjligen att det finns andra
boendeformer som är bättre lämpade att integrera, exempelvis studentboenden
(universitetsstudenter) och seniorlägenheter.
Vidare skulle man behöva kardägga intresset hos eventuella hyresgäster, myndiga
gymnasiestudenter, efter att de fått information om aktuella hyreskostnader,
boenderegler och avtalsformer.
Kommunens samordnande roll
För att motionärens förslag skulle vara möjlig att utföra skulle kommunen behöva ha
en samordande roll gentemot de äldre på boendena, personalen samt hyresgästerna
som aktiv arbetsgivare. Kommunen skulle agera både arbetsgivare samt hyresvärd för
hyresgästerna.
Denna samordnade roll skulle bland annat innefatta att ordna ett kösystem till
lägenheterna, fullfölja sin roll som arbetsgivare, ansvar för avtalsskrivning, genomföra
bakgrundskontroller av eventuella hyresgäster för att garantera de boendes säkerhet,
se till att ordnings- och hygienreglerna följs samt vara redo att agera om så inte är
fallet, ha ansvar för att arbetsinsatsen på 30 timmar/månad efterföljs.

Bilaga
Värdighetsgarantier avseende äldreboenden, Socialförvaltningen, Österåkers
kommun
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Värdighetsgarantier
avseende

äldreboende

Äldreboende
Inom äldreomsorgen i Österåkers kommun ska du bemötas
med
• respekt, artighet och hänsyn
• empati, uppmärksamhet och lyhördhet
• vänlighet och generositet
• stöd och uppmuntran
Österåkers kommun vill ge dig vård och omsorg med god
kvalitet, delaktighet och individanpassning, självbestämmande,
integritet och gott bemötande.
Du ska ha goda m öjligheter
• att påverka och bestämma över din egen tillvaro,
• att uttrycka dina synpunkter och önskemål samt
• att känna trygghet och meningsfullhet.
Värdighetsgarantierna gäller inom biståndshandläggning,
hemtjänst, äldreboenden och dagverksamhet.

• t

Österåkers kommun garanterar dig ...
... att du erbjuds ett informationssamtal när du flyttar in
på äldreboendet.
... att du erbjuds en kontaktman och en ersättare för
denne. Du har rätt att byta kontaktman.
... att ditt stöd, din hjälp planeras tillsammans med dig
och, om du så önska r, en anhörig. (Genomförandeplan)
... att den personal som hjälper dig bär en tydlig namn
bricka.
... att du så fort som möjligt blir informerad av personal
som du känner vid försening, förhinder eller förändring
av insatser.
... att du har möjlighet att påverka vem som hjälper dig
med din personliga hygien.

Begreppsförtydligande
Genomförandeplanen ger en sam lad beskrivning av när, hur
och på vilket sätt dina ins atser ska utföras. Den ska
• upprättas tillsammans med dig och om du så önskar anhöriga;
• ta hänsyn till dina intresseområden och din a fysiska, psykiska,
andliga och sociala behov;
• vara upprättad inom fyra veckor från det att insatserna startar
och följas upp minst var I2:e månad eller oftare vid behov;
• noggrant följas och vara kä nd av berör d personal.

Begreppsförtydligande
Kontaktmannaskap - Kontaktman
• Kontaktmannen är den person i personalgruppen som kommer
att ha en närmare och regelbund en kontakt med dig och dina
anhöriga.
• Kontaktmannen ansvarar bland annat för att tillsammans med
dig och, om du så önskar, anhöriga göra en genomförande
plan samt att informera övrig berörd personal om innehållet i
denna.
Om vi inte lever upp till vad vi garanterar är vi angelägna om
att du kontaktar oss. Lämna dina synpunkter på något av föl
jande sätt:
•
•

via telefon eller
genom att fylla i vår blankett för synpunkter och klagomål.

Kontakta gärna någon av perso nalen som hjälper dig att för
medla dina synpunkter.
När du har lämnat dina synpunkter kommer vi snarast att
kontakta dig, dock senast inom 14 dagar. Du får då veta vad
vi kommer att göra för att undvika att en liknade situation
inträffar.

Socialförvaltningen i Österåker
184 86 Åkersberga
08-540 810 00 (vx)

Österåker
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