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§5
Svar på remiss av motion om ett nytt användarvänligt
ersättningssystem i hemtjänsten
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet
som svar på motionen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2019/146) angående
ett nytt användarvänligt ersättningssystem i hemtjänsten. I motionen
skriver Clara Lindblom, Torun Boucher och Robert
Mjörnberg (V) att det finns ett behov av att minska stressen för de
anställda inom hemtjänsten genom ett nytt ersättningssystem,
exempelvis det som används i Lund.
Förvaltningen anser att innan frågan om huruvida ett nytt
ersättningssystem i hemtjänsten bör införas måste det nuvarande
systemet utvärderas. En utvärdering bör göras efter att införandet av
ett nytt digitalt stöd för utförarrapportering har genomförts.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 27 februari 2019.
Dnr 1.5.1-79/2019
Förslag till beslut
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
Andersson (MP) och Linn Bessner (C) föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Anna Jonazon m.fl. (S) ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Rashid Mohammed m.fl. (V) lade fram ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Ole-Jörgen Persson (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+ C:s förslag.
Reservation
Reservation anmäldes Rashid Mohammed och Ifrah Ibrahim Osob till
förmån för eget förslag:
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”Förslag till beslut
Att bifalla motionen
I motionen anförs att ersättningssystemet i hemtjänsten bör utredas i
syfte att införa ett nytt användarvänligt system som bygger på tillit och
utgår från kunskapen att brukarnas behov kan ändra sig över tiden.
Förvaltningen anser att innan frågan om huruvida ett nytt
ersättningssystem i hemtjänsten bör införas måste det nuvarande
systemet utvärderas. Vi håller naturligtvis med om det och menar att det
är motionens avsikt. Det är dock viktigt att utvärderingen görs med sikte
att vidareutveckla arbetet med ramtid, brukarens inflytande över sina
timmar och arbetet med genomförarplan.
Förvaltningen menar att utvärderingen bör göras efter att införandet av
ett nytt digitalt stöd för utförarrapportering har genomförts, men vi tror
att det finns många goda anledningar att börja nu så att det nya digitala
stödet samverkar med dessa mål.
Förvaltningens svar problematiserar delvis själva idén med ramtid,
inflytande och genomförandeplan i relation till framtida stora behov av
kompetensförsörjning, att det lägger ett för stor ansvar hos utföraren.
Men att inte ersätta efter utförd tid - utan t.ex. för genomförd insats
som i Lund - innebär att mindre fokus hamnar på exakt antal minuter,
och uppföljningen kan istället fokusera på själva innehållet i insatsen.
Vi anser vidare att det är absolut nödvändigt att fortsätta med arbetet att
utveckla ramtid och att anpassa ersättningssystemet i enlighet med detta
arbete för att kunna attrahera kompetent personal. Många vill inte arbeta
inom hemtjänsten idag just på grund av den minutstyrning som finns.
Arbetet med moderniseringen av de sociala systemen för socialtjänsten
innebär vidare en möjlighet att införa IBIC (individens behov i centrum)
i äldreomsorgen som även det bättre än i dag samspelar med
utvecklingsarbetet med ramtid.
Vi menar att ersättningssystemet måste bli mer användarvänligt för att
bättre kunna attrahera kompetent personal understödja, istället för att som
nu motarbeta, utvecklingsarbetet med ramtid”.

