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Möjliggöra för äldre med hemtjänst att göra sina
matinköp via internet

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag
att genomföra förslaget.

Christina Rapp Lundahl

Claes Lagergren

stadsdelsdirektör
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Sammanfattning
Nämnden beslutade i samband med verksamhetsplan 2014 att ge
förvaltningen i uppdrag att möjliggöra för äldre med kommunal
hemtjänst att med hjälp av personalen göra sina matinköp via
internet. På så sätt ges de som önskar möjlighet att göra sina inköp
oftare än en gång i veckan.
Förvaltningen föreslår ett alternativ till nämndens uppdrag, som
innebär att äldre med matinköp som biståndsbeslut ska erbjudas
utbildning i att själv beställa mat via internet.
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Bakgrund
Nämnden beslutade i samband med verksamhetsplan 2014 (dnr
1272-2013-1.1.) att ge förvaltningen i uppdrag att möjliggöra för
äldre med hemtjänst att göra sina matinköp via internet. Syftet var
att de äldre som beviljats matinköp en gång i veckan och som så
önskar skulle kunna göra matinköp oftare. Nämnden föreslog att
Södermalms kommunala hemtjänst skulle köpa in läsplattor och
utbilda medarbetarna för att kunna hjälpa de äldre med matinköp
via internet.
Ärendet
Detta ärende har tagits fram för att förtydliga skrivelsen i ärendet
med dnr 261-2014-1.2.1.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldreomsorgen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
De äldre som behöver hjälp med matinköp oftare än en gång per
vecka får det redan idag genom biståndsbeslutet. Förvaltningen
följer socialtjänstlagen och stadens riktlinjer för biståndsbedömning.
Det finns juridiska hinder för hemtjänsten att hjälpa de äldre, som
har beslut om matinköp en gång per vecka, med matinköp via
internet. Nämnden har inte möjlighet att införa en stadsdelsspecifik
policy som innebär att Södermalms äldre beviljas matinköp som
skiljer sig från vad som gäller i stadens riktlinjer. Detta skulle i så
fall vara ett avsteg från likställighetsprincipen enligt Kommunallagen.
Förvaltningen föreslår ett alternativ till nämndens uppdrag, som
innebär att de äldre erbjuds utbildning i att själv beställa mat via
internet. Förvaltningen får i uppdrag att arrangera och bjuda in till
denna utbildning på öppna träfflokaler inom stadsdelsområdet.
Med detta upplägg skulle förvaltningen komma närmare nämndens
intention, det vill säga att de äldre som önskar och har förmåga kan
göra sina inköp oftare än en gång i veckan.
Förvaltningen kommer att ta upp en diskussion med
äldreförvaltningen om möjligheterna att fram ett förslag till beslut
om matinköp via internet inom äldreomsorgen som gäller för hela
staden.
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