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§ 9. En likvärdig fixartjänst inom staden
Dnr 4.1-410/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att ta
fram stadsgemensam informationsbroschyr, checklista
för säkerhetsgenomgång samt mall för statistikuppgifter.
3. Äldrenämnden överlämnar förslagen för en likvärdig
fixartjänst till kommunstyrelsen för vidare beslut i
kommunfullmäktige.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-01-07
I 2019 års budget fick äldrenämnden i uppdrag att kartlägga
tidsåtgången beträffande de så kallade fixartjänsterna i syfte att
stärka innehållsmässig likvärdighet. Tidsåtgången för fixarnas
utförda arbete gick dock inte att kartlägga eftersom det saknas
möjligheter att ta fram sådan statistik. Förvaltningen gjorde
istället en kartläggning om fixartjänster erbjuds på ett
innehållsmässigt likvärdigt sätt inom staden. Kartläggningen
visade att fixartjänster generellt genomförs på ett likvärdigt sätt
inom staden men att det finns några utvecklingsområden som
ytterligare skulle kunna stärka likvärdigheten inom staden, i
synnerhet gällande det fallpreventiva arbetet.
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I årets budget (2020) fick äldrenämnden i uppdrag att i samråd
med stadsdelsnämnderna vidta åtgärder för att öka enhetligheten
inom stadens fixartjänster. I detta tjänsteutlåtande redovisas
resultaten från kartläggningen samt äldreförvaltningens förslag
på åtgärder för en ökad likvärdighet av fixartjänster inom staden
som:
• Sänkt åldersgräns för fixartjänster till förslagsvis 68 år som
lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter medger.
• Stadsgemensam informationsbroschyr om fixartjänsten (där
det framgår att fixaren ska legitimera sig vid hembesök).
• Stadsgemensam checklista för säkerhetsgenomgång av
bostaden, inklusive brandförebyggande åtgärder.
• Stadsgemensam mall för statistikuppgifter över fixarens
utförda arbete.

Utdrag ur ÄNs protokoll
Sammanträde 2020-01-28

Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Mirja Räihä m.fl. (S) och ledamoten Robert
Mjörnberg m.fl. (V) anmälde ett gemensamt särskilt uttalande
enligt följande:
De föreslagna åtgärderna kommer att ge goda förutsättningar
för att få en mer likvärdig fixartjänst inom staden.
Förvaltningen har även flera bra förslag som kommer att öka
tryggheten för den enskilde.
De allra flesta som nyttjar fixartjänster är kvinnor, vilket kan
anses vara positivt då kvinnor löper högre risk att drabbas
hårdare av fallskador. Vi ser gärna att den stadsgemensamma
mallen för statistikuppgifter över fixarens utförda arbete även
redovisas fördelat på kön och ålder etc. I ärenden av detta slag
är det generellt bra om förvaltningen gör jämställdhetsanalyser.
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