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§ 7 Hemtjänsten och äldreboenden – svar
på skrivelse från PRO
Stadsdelsnämndens beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2017, dnr 1.2.5.-5862016.
PRO:s samorganisation i Stockholm antog vid sitt höstmöte ett
uttalande om den fortsatta utvecklingen av hemtjänst och
äldreboende. Uttalandet är en skrivelse med frågor till alla
stadens stadsdelsnämnder
Lars Lundqvist m.fl. (L) deltog inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Joel Laurén m.fl. (M) lämnade följande uttalande. Emil Öberg
(KD) instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande.
I sitt svar på PRO:s skrivelse från december 2016 till
stadsdelsnämnderna i Stockholm med frågor kring
hemtjänst och äldreboenden framhåller Kungsholmens
stadsdelsförvaltning de insatser för ökat inflytande,
kontinuitet, minskat antal utförare och förbättrad
samverkan med hemsjukvården som berörda
verksamheter i egen regi har genomfört eller kommer att
genomföras under 2017.
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Vi vill i detta sammanhang framhålla att äldreomsorgen
ska präglas av personligt inflytande, trygghet och
respekt. Rätten att ha inflytande över sin egen vardag
gäller alla vuxna människor och upphör inte vid en viss
ålder. Respekten för äldre människors integritet och
självbestämmande kräver att valfrihet präglar
utformningen av det stöd som ges, exempelvis inom
hemtjänsten. Därför är det glädjande att ett första steg
har tagits genom att den äldre har större möjlighet att
bestämma över dagsaktuell hemtjänstinsats inom ramen
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för biståndsbeslutet. Vi går gärna vidare med fler
åtgärder för att ytterligare förenkla
biståndsbedömningen och stärka den enskildes
inflytande. Värdighet och trygghet ska vara
utgångspunkten.
Alliansen i Stockholms stad vill införa en så kallad
kontinuitetsbonus inom hemtjänsten. Detta för att skapa
förutsättningar för relationer mellan enskild
hemtjänstpersonal och den enskilde äldre. Vidare skulle
detta kunna öka incitamentet för hemtjänstaktörer att
schemalägga sin personal på ett sätt där samma personal
arbetar med samma geografiska områden.
För att säkerställa att den enskildes behov tillgodoses
ska äldreomsorgen ha ett gott samarbete med
landstingets hälso- och sjukvård. Det är önskvärt att
snarast påbörja ett pilotarbete med inriktningen att
Stockholms läns kommuner ska ta över och skatteväxla
hemsjukvården. Det övergripande målet är att uppnå en
god, trygg och säker vård samt en effektiv användning
av samhällets resurser. Vi vill att hemsjukvården
kommunaliseras och välkomnar ett fortsatt arbete för att
åstadkomma detta.
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