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§ 11
Utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten
- svar till kommunstyrelsen (KS 106-493/2017)
Dnr 1.5.1.126-2017
Beslut



Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.

Ärendet

Dennis Wedin (M) har inlämnat en motion om att utveckla och
kvalitetssäkra hemtjänsten.
Förvaltningen ser positivt på att skilja serviceinsatser från
omsorgsinsatser och att äldreförvaltningen centralt samordnar en
utbildning i måltidssituationen. Vidare anser förvaltningen att
äldreförvaltningen med fördel skulle kunna utreda på vilket sätt
profilhemtjänst kan uppmuntras vid upphandling, särskilt avseende
målgruppen personer med funktionsnedsättning.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-06-28.
Särskilt uttalande från (S), (MP) och (V) med ersättaryttrande från
(FI)

Stefan Johansson med flera (S), Viktor Morawski med flera (MP), Emelie
Roxby-Schüsseleder (V) och Malin Ericson (FI) anmälde ett särskilt
uttalande.
Majoriteten bifaller förvaltningens förslag till beslut. Det är positivt
att många äldre får möjligheten att bo kvar hemma och att de ges gott
stöd.
I den motion som kommer från Moderaterna föreslår Dennis Wedin
att utförare ska tillåtas komplettera sina insatser hos brukare med
tilläggstjänster utöver de beviljade hemtjänsttimmarna. I
förfrågningsunderlaget för rådande hemtjänstupphandling för
Stockholm stad (5.1.1-395/2017 från 2017-04-25) står det på sid 2 att
utföraren har rätt att erbjuda så kallade tilläggstjänster till den
enskilde. Det är positivt att Moderaterna i efterhand ansluter sig till
befintligt avtal.
Vidare föreslår motionsskrivaren att en kontinuitetsbonus ska införas
till avdelningar som levererar hög kontinuitet. Majoriteten är överens
med motionären om vikten av kontinuitet inom hemtjänsten, det är
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därför det ställs krav i upphandlingen av tjänster att ”insatserna ska
ges med personal-, tids- och omsorgskontinuitet” (s. 16 i ovan nämnt
förfrågningsunderlag). De utförare som arbetar åt Stockholms stad
ska självklart uppfylla gällande krav, och då även få betalt enligt
avtal. Vi anser dock inte att man ska betala företag en extra bonus för
att leverera en redan avtalad tjänst.
Förfrågningsunderlag upphandling:
http://foretag.stockholm.se/PageFiles/297953/Förfrågningsunderlag.pdf
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