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§ 44

Svar på motion (S) om en bättre, mänskligare och
friare hemtjänst
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige

Motionens respektive yrkanden avslås eller anses besvarade enligt fi5lj ande:
1
2
3
4
5
6
7
8
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Det dubbla nämndsystemet
Hemtjänstutövare ska kunna få ersättning för
oförutsedda händelser/fördröjningar
Det ska finnas både öppen dagverksamhet och
biståndsbedömd dagverksarnhet
Valfrihet av ornvårdnadsinsatser
“Kvalitetstid” och “guidkant på tillvaron”
Krav på kontinuitet
Dernensteam
Krav på utförarna att ha dernensutbildad personal
Avgift för hemtjänst under sjukhusvistelse
Matkontroll

Anses besvarad
Avslås
Anses besvarad
Anses besvarad
Avslås
Anses besvarad
Anses besvarad
Anses besvarad
Avslås
Avslås

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Käte Fransson m.fl. (5) har i en motion föreslagit att kommunens hemtjänst
system förändras bl.a. genom förslag om kvalitetstid, krav på kontinuitet
bland personal, demensutbildning, matkontroll och två typer av dagverk
samhet.
1 motionssvar framhålls att kommunen tillhandahåller dagverksamhet, hemtjänst och demensvård av hög kvalitet. Personal inom den kommunala verk
samheten har god kompetens, kontinuitet och kunskap om demens. Därtill
ställs tydliga kvalitetskrav på fristående utförare. Måltider som erbjuds inom
kommunal verksamhet håller hög kvalitet. De yrkanden som motionärerna
anför om dagverksamhet, valfrihet inom förenklat bistånd, krav på fri
stående utförare och dernensutbildad personal genomförs och ställs redan av
Värmdö kommun. Begreppen “guidkant på tillvaron” och “kvalitetstid” är
svåra att definiera och därmed även svåra att tillämpa i ett praktiskt sam
manhang. Det är oklart vad exempelvis “guldkant på tillvaron” tillför utöver
vad som redan erbjuds av kommunen. Mot bakgrund av detta föreslås delar
av motionen avslås, och delar anses besvarade.
Handlingar i ärendet

Svar på motion (S) om en bättre. Mänskligare och friare hemtjänst, 201505-20
justering
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Motion, 2014-06-18
Yrkanden
Jan Doik (KD) yrkar bifall till det utsända förslaget.

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till Doiks yrkande p. 1 och i övrigt bifall
till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt det utsända förs’aget eller
enligt Lindströms yrkande och finner att nämnden beslutar enligt det ut
sända förslaget
Sändlista
Kommunfullmäktige

justeri,Ig
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