
 
 

 
 

  

Staffanstorps kommun ska vara en kommun där alla känner sig trygga oavsett ålder. De 

äldre ska känna en trygghet i att äldreomsorgen är anpassad utifrån deras behov och 

önskemål. De äldre skall aldrig vara oroliga att inte få den hjälp de behöver eller anses 

sig behöva. 

Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Äldre 

ska få känna välbefinnande och ha inflytande över vilka omsorgsinsatser som ges.  

Vi kunde läsa i media i början av året att en 88-årig kvinna, i stort sett blind, ostadig, 

orolig och ensam inte var tillräcklig dålig för att flytta till ett särskilt boende i 

Staffanstorps kommun. Det borde vara en självklarhet att där en äldre person som vill 

komma till ett särskilt boende skall få göra det, en äldre person som inte kan se vem 

som kommer och där ensamheten tär på henne.  

Förra mandatperioden så drev vi frågan att införa en förenklad beslutprocess men ser 

tyvärr att det inte har införts. Vi har idag förutsättningarna att låta våra äldre själva 

bestämma över sin vardag och våra äldre skall inte behöva gå till förvaltningsrätten för 

att få det som de förtjänar.  

Vi Kristdemokraterna vill att de i Staffanstorps kommun som är över 85 år skall själva 

få bestämma om de vill bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende. De som har 

kommit till sådan slutsats att de inte längre vill bo kvar hemma skall inte behöva gå 

igenom en lång process utan skall själva få bestämma med en förenklad beslutsprocess.  

 
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kristdemokrater 
 

• Att Staffanstorp kommun låter de personer över 85 år som inte vill bo kvar 

hemma utan vill flytta till ett särskilt boende skall få göra detta med en 

förenklad beslutsprocess. 
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