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§2
Svar på remiss om Anhörig- och objektanställningar i
hemtjänsten
Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har av Kommunstyrelsen fått en
remiss om Anhörig- och objektanställningar i hemtjänsten.
Äldreförvaltningen har av äldrenämnden fått i uppdrag att utreda
anhörig- och objektanställningar inom hemtjänsten i Stockholms stad.
Syftet med utredningen är bland annat att redovisa vilka problem som
idag finns och komma med förslag på lösningar. Utredningen ska
även studera hur andra kommuner gjort och lyfta fram goda exempel.
Vidare ska utredas om det finns grupper som även i framtiden
kommer ha behov av att anlita anhörig- och objektanställda.
Förvaltningen instämmer med Äldreförvaltningen om att de flesta
kunders behov nu kan tillgodoses genom den mångfald av
hemtjänstutförare som genom LOV-avtalet finns att välja på i staden,
där både exempelvis språk och kultur finns väl representerat.
I den mån utredningen visar att det även framöver kommer att finnas
ett visst behov av anhörig- eller objektanställning ser förvaltningen
fram emot tydliga riktlinjer omkring dessa anställningar.
I avvaktan på utredningens resultat instämmer förvaltningen i
Äldreförvaltningens förslag om att nyanställningar av anhörig- och
objektanställningar inte tillåts från och med 1 januari 2016. Detta även
innebärande att om en brukare vars insatser idag utförs av en
anhörig/objektanställd byter utförare efter den 1 januari 2016 upphör
möjligheten att fortsätta med en sådan anställning hos den nya
utföraren.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 8 november 2015.
Dnr 1.5.1-417/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Tjänstgörande ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt
Porseby (FP) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
En högkvalitativ äldreomsorg innebär att staden tar ansvar för att
äldre med vårdbehov får tillgång till kompetent hjälp, och samtidigt
kan påverka sina insatser.
Anhörig- och objektanställda har generellt visat sig ha mycket dålig
utbildning och ofta bristande kunskaper i svenska språket. Man
arbetar isolerat och träffar sällan annan personal samtidigt som
dokumentationen är bristfällig.
Vi tycker därför det är rimligt att utreda anhörig- och
objektanställningar inom stadens hemtjänst. Alliansen har också
deltagit i beslut om detta i äldrenämnden. Nyanställningar stoppas i
och med detta den 1 januari 2016, men det är fortsatt möjligt att ha
kvar sin nuvarande anställning.
För oss är det en viktig utgångspunkt att personer som via kommunen
ska vårda äldre, oavsett om det är anhörig eller annan person, ska ha
en grundläggande kompetens för detta tillsammans med ett
fungerande regelverk där det går att följa upp den individuella
omsorgen”.
____________________

