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§ 18
Möjliggör för äldre med hemtjänst att göra sina
matinköp via internet
Beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet.
Ärendet

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.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 2 juni 2014.
Dnr 1272-2013-1.1.
Förslag till beslut

Nämnden beslutade att ärendet återremitteras för klargörande av
vilka datorutbildningar för äldre och datorer som redan finns
tillgängliga inom stadsdelsområdet.
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§ 19
Utvärdering av ersättningssystemet i hemtjänst
Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)
Beslut

Nämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Ärendet

Erik Malm m.fl. (MP) har lämnat en skrivelse till förvaltningen
om att utvärdera det nya ersättningssystemet i hemtjänsten.
Det nya ersättningssystemet började gälla den 1 januari 2014,
den digitala rapporteringen av utförd tid via s k smarta telefoner
har införts successivt i staden och gäller fullt ut från och med
den 1 juni 2014. Stadens äldreförvaltning kommer att följa upp
hur ersättningssystemet fungerar när det pågått ytterligare en tid
så att det finns tillräckligt med underlag för uppföljning.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 25 juni 2014.
Dnr 609-2014-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande.
Vi har fått indikationer på att det nya ersättningssystemet inom
hemtjänsten är en förbättring jämfört med det tidigare. En del
avarter, som att utförarna tidigare tjänade på att göra snabba
insatser, verkar ha försvunnit. Vi delar dock förvaltningens syn
att det är för tidigt med en utvärdering.
Oavsett detta krävs ytterligare insatser för att få ordning på
hemtjänsten ex. en ökad tilldelning av pengar. Vidare krävs ett
stopp för den fria etableringsrätt vars tragikomiska bieffekt är +
200 hemtjänstföretag i Stockholm med namn som 1:a Aktiva
valet i Norden AB, 1:a Hemtjänstkompaniet AB, 1:a
Hemtjänstkompaniet AB-Hässelby-Vällingby, A Domicil
hemtjänst, A&M Omsorg AB, AAA Medigrupp AB, AAA OLU
Hemtjänst och så vidare.
Tydligare än så kan nog inte ett systemmisslyckande illustreras.

