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ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE

Handläggare: Ewa-Britt Ek
Telefon: 08-508 01 401

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Servicetjänster till äldre
Svar på remiss från Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
1.

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2.

Beslutet justeras omedelbart.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Ulla Johansson
Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsledningskontoret har i ett tidigare skede utarbetat ett tjänsteutlåtande avseende servicetjänster till äldre. Efter majoritetsskiftet i stadshuset har stadsledningskontoret utarbetat ett
nytt tjänsteutlåtande i ärendet, som nu remitterats till samtliga stadsdelsnämnder. Kista stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till samtliga de förslag som stadsledningskontoret för
fram i sitt tjänsteutlåtande. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret som svar på
remissen.

Bilaga
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2007-02-08.
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Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom Kista stadsdelsförvaltning, avdelningen Äldre och funktionshindrade.

Bakgrund
Stadsledningskontoret har i ett tidigare skede skrivit ett tjänsteutlåtande avseende
servicetjänster till äldre, som behandlades av kommunstyrelsens pensionärsråd och
äldreomsorgsberedningen. Efter majoritetsskiftet i stadshuset har stadsledningskontoret utarbetat ett nytt tjänsteutlåtande i ärendet som nu remitterats till samtliga
stadsdelsnämnder.
I sitt tjänsteutlåtande framhåller stadsledningskontoret bl.a. att servicetjänster kan
utföras som en del i stadsdelsnämndernas förebyggande insatser under 2007. Genom
att hjälpa äldre med enklare praktiska och riskfyllda vardagssysslor som tunga lyft,
fästa elektriska sladdar, utföra insatser som innebär att klättra på stege m.m. minskar
risken för fallolyckor bland de äldre. Om äldre personer kan bo kvar hemma innebär
detta vinster för såväl den enskilde som för staden och landstinget. Vidare föreslås
att servicetjänster skall tillhandahållas kostnadsfritt till kommuninvånare som fyllt
75 år och som inte har annan hemtjänst. Enligt stadsledningskontorets mening är det
viktigt att noga följa utvecklingen så att verksamheten inte ökar i omfattning och därmed riskerar att tränga undan annan viktig verksamhet. Stadsledningskontoret föreslår därför att äldrenämnden får i uppdrag att följa utvecklingen av kostnader och
verksamhet avseende den här avsedda servicetjänsten och att en uppföljning och analys görs redan till tertialrapport 2 – 2007.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Sedan sommaren 2006 har äldre personer över 75 år som bor inom stadsdelsområdet Kista
haft möjligheten att kostnadsfritt få hjälp i hemmet med enklare insatser motsvarande de som
ovan anges. Insatserna har utförts av en vaktmästare som varit placerad inom Kista servicehus. Servicetjänsten har hittills inte utnyttjats i någon större omfattning, men varit mycket
uppskattad av de pensionärer som kontaktat vaktmästaren. Förvaltningen ser denna servicetjänst som en viktig förebyggande insats mot fallolyckor och förhoppningen är att även fortsättningsvis kunna behålla en vaktmästare för dessa insatser.
Förvaltningen ställer sig positiv till samtliga de förslag som stadsledningskontoret för fram i
sitt tjänsteutlåtande.
Kista stadsdelsförvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsledningskontoret som svar på remissen.
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