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En likvardig flxartjanst inom staden

Forvaltninqens forslag till beslut
1. Aldrenamnden godkanner forvaltningens tjansteutlatande.
2. Aldrenamnden ger aldreforvaltningen i uppdrag att ta fram
stadsgemensam informationsbroschyr, checklista for sakerhetsgenomgang samt mall for statistikuppgifter.
3. Aldrenamndcn overlamnar forslagen for en likvardig fixartjanst till kommunstyrelsen for vidare beslut i kommunfullmaktige.
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Sammanfattning
I 2019 ars budget fick aldrenamnden i uppdrag att kartlagga tidsatgangen betraffande de sa kallade fixartjansterna i syfte att starka innehallsmassig likvardighet. Tidsatgangen for fixamas utforda arbete
gick dock inte att kartlagga eftersom det saknas moj ligheter att ta
fram sadan statistik. Forvaltningen gjorde istallet en kartlaggning
om fixartjanster erbjuds pa ett innehallsmassigt likvardigt satt inom
staden. Kartlaggningen visade att fixartjanster generellt genomfors
pa ett likvardigt satt inom staden men att det finns nagra utvecklingsomraden som ytterligare skulle kunna starka likvardigheten
inom staden, i synnerhet gallande det fallpreventiva arbetet.
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I arets budget (2020) fick aldrenamnden i uppdrag att i samrad med
stadsdelsnamnderna vidta atgarder for att oka enhetligheten inom
stadens fixartjanster. I detta tjansteutlatande redovisas resultaten
fran kartlaggningen samt aldreforvaltningens forslag pa atgarder for
en okad likvardighet av fixartjanster inom staden som:
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Sankt aldersgrans for fixartjanster till forslagsvis 68 ar som
lag (2009:4 7) om vissa kommunala befogenheter medger.
Stadsgemensam informationsbroschyr om fixartjansten ( dar
det framgar att fixaren ska legitimera sig vid hembesok).
Stadsgemensam checklista for sakerhetsgenomgang av bostaden, inklusive brandforebyggande atgarder.
Stadsgemensam mall for statistikuppgifter over fixarens utforda arbete.

Bakgrund
Iden till fixartjanster kommer ursprungligen fran Hoganas kommun
i Skane som inforde tjansten i borjan pa 2000-talet. Det primara syftet var att :fa ned kostnaderna for fallolyckor i hemmet orsakade av
riskfyllda element eller moment i bostaden, som exempelvis losa
elsladdar pa golvet samt upphangning av gardiner.
Inom Stockholms stad infordes tjansten kostnadsfritt ar 2007 efter
beslut i kommunfullmaktige (dnr 327-2163/2006) med stod av lag
(2006:492) om vissa kommunala befogenheter att tillhandahalla servicetjanster at aldre, som upphavdes den 1 mars 2009. Benamningen pa insatsen var da "Servicetjanst i form av vaktmastarservice" vilket over tid andrats till den vedertagna titeln "Fixartjanst".
Malgruppen for tjansten ar personer 75 ar och aldre, som inte har
annan hemtjanst, som kan nyttja tjansten maximalt sex timmar per
hushall och ar. Syftet med tjansten ar att forebygga fallskador och
andra skador som vissa riskfyllda vardagssysslor kan orsaka. Tjans-,
ten omfattar enklare praktiska och riskfyllda vardagssysslor som
tunga lyft, fasta elektriska sladdar samt olika former av insatser som
innebar att klattra pa stege. Tjansten omfattar daremot inte insatser
som kraver nagon form av auktorisation, tradgardsskotsel eller stadning. Kostnaderna for tjansten finansieras inom ramen for stadsdelsnamndernas budget for det forebyggande arbetet.
Arendet
I 2019 ars budget fick aldrenamnden i uppdrag att kartlagga tidsatgangen betraffande de sa kallade fixartjansterna, inom samtliga
stadsdelsforvaltningar, i syfte att starka innehallsmassig likvardighet.
Tidsatgangen for fixarnas utforda arbete har dock inte gatt att kartlagga eftersom <let saknas moj ligheter att ta fram sadan statistik for
staden. Stadsdelsforvaltningarna for till viss del statistik over de
uppdrag som fixarna utfor men eftersom <let gors pa olika satt ar
statistiken inte jamforbar. En del stadsdelsforvaltningar redovisar
antal timmar som utforts och en del antal personer som :fatt hjalp.
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I stallet gjorde forvaltningen en kartlaggning om fixartjanster erbjuds pa ett innehallsmassigt likvardigt satt inom staden. Kartlaggningen, som skett genom intervjuer med stadsdelsforvaltningarnas
fixare, visar att samtliga stadsdelsforvaltningar har samma benamning pa servicetjansten, sa kallad "Fixare" och att fixarna utgar fran
och foljer den stadsgemensamt framtagna uppdragsbeskrivningen
for tj ansten 1 •
Samtliga fixartjanster ar organiserade under stadsdelsforvaltningarnas utforarenheter sasom servicehus, herntjanst, dagverksamhet eller forebyggande och oppna verksamheter. Generellt fungerar det
fallpreventiva uppdraget battre i de stadsdelsforvaltningar dar fixaren ar knuten till den forebyggande eller oppna verksamheten, dar
exempelvis syn- och horselkonsulenter ar organiserade samt olika
former av friskvardsaktiviteter erbjuds. Fixaren kan da informera
om den oppna verksamhetens utbud samt formedla kontakt.
I en stadsdelsforvaltning finns fixaruppdraget som en heltidstjanst.
Inom resterande stadsdelsforvaltningar ar det en eller flera personer
som utfor uppdraget inom en viss procent av annan tjanst. I en
stadsdelsforvaltning utfor en daglig verksamhet (LSS) uppdraget.
De fiesta fixare ar ensamma i sitt uppdrag pa stadsdelsforvaltningen
och har inte nagon kollega att samverka med. Fixarna har framfort
onskemal om natverksrnoten for fixarna inom staden, dar de har
moj lighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter och tips.
Pa stadens hemsida finns det ovcrgripande information om fixartjansten med kontaktuppgifter till respektive stadsdelsforvaltning.
Stadsdelsforvaltningarna informerar om tjansten via egna framtagna
broschyrer, annonser i lokaltidning, via olika pensionarsorganisationer och via den oppna verksamheten. Nagot som flera fixare efterfragade var en stadsgemensam informationsbroschyr om fixartjansten, med moj lighet att lagga till lokala kontaktuppgifter. I nulaget ar
det upp till varje stadsdelsforvaltning att ta fram egen information
om tjansten. Flera stadsdelsforvaltningar har endast digital information om tjansten pa stadsdelsforvaltningens hemsida.
Det finns manga ingangar att na fixaren, via mejl, telefon, eller direktkontakt pa den oppna verksamheten. Vanligast ar att den enskilde eller anhoriga tar kontakt men aven att hemtjanst, sjukhus,
primarvard och bistandshandlaggare formedlar kontakt.
Inbokning av hjalp fran fixaren sker oftast direkt vid kontakten med
fixaren och vanligen far den enskilde hjalpen inom en vecka. Dock
prioriteras byte av glodlampor och batterier till brandvarnare vilket
oftast sker samma dag.
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Yid hembesoket ar det endast halften av fixarna som uppvisar legitimation nar de presenterar sig.
De allra fiesta som nyttjar fixartjanster ar kvinnor. Efterfragan pa
tjansten varierar efter sasong. Storst efterfragan ar det infor jul samt
var och host. Fixarnas uppfattning ar att max sex timmar per hushall
och ar ar fullt tillrackligt.
De mest efterfragade tjanstema ar hjalp med byte av gardiner, glodlampor, sakringar, batterier, ta ned saker fran hoga skap, att bara in
tillhorigheter fran vind eller kallare samt faste av losa elsladdar.
Inom nagra stadsdelsforvaltningar erbjuder fixaren samtidigt en sakerhetsgenomgang av bostaden i syfte att undanroja risker som kan
innebara fall. Det finns inte nagon stadsgemensam checklista framtagen for detta och ingen stadsdelsforvaltning har heller tagit fram
en egen checklista for sakerhetsgenomgang. Sakerhetsgenomgangen
sker darfor utifran fixarens kunskaper och erfarenheter inom detta
omrade.
Det finns inga stadsgemensamma riktlinjer for hur fixaren ska fora
statistikuppgifter over genornfort arbete. Varje stadsdelsforvaltning
har tagit fram egna mallar for statistikuppgifter over exempelvis antal hushall som fart hjalp, antal timmar eller tjanster som utforts.
Arendets beredning
Arendet har beretts inom aldreforvaltningen. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i forvaltningsgruppen den 22 januari
2020. Kommunstyrelsens pensionarsrad har tagit del av arendet den
21 januari 2020 och socialnamndens, aldrenamndens och overformyndamamndens gemensamma rad for funktionshinderfragor den 23 januari 2020.
Forvaltninqens synpunkter och forslaq
Kartlaggningen visar att fixartjanster generellt genornfors pa ett likvardigt satt inom staden men att <let finns nagra utvecklingsornraden
som ytterligare skulle kunna starka likvardigheten inom staden, i
synnerhet gallande <let fallpreventiva arbetet.
Kartlaggningen visar att gransdragningen pa 75 ar inte alltid halls
for yngre aldre som har behov av hjalp fran fixaren. Nagra stadsdelsforvaltningar haller hart pa gransdragningen medan andra gor
undantag. Motiveringen till att de gor undantag ar att det ar sa sallan
forekommande och att det upplevs svart att neka personer hjalp som
har behovet men inte aldern inne. For att minska godtycklighet och
darmed olikheter samt i fdrlangningen risken for fallskador forordar
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aldreforvaltningen darfor en sankning av aldersgransen till forslagsvis 68 ar, som lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen) medger. Aldrcforvaltningen bedomer att
en minskning av aldersgransen endast kommer ge en marginell okning av uppdrag for fixama och att kostnadema for stadsdelsnamndema darfor inte kommer att oka.
Da kartlaggningen visar att information om fixartjanster till allmanheten formedlas pa olika satt inom staden foreslar aldreforvaltningen att det tas fram en stadsgemensam informationsbroschyr dar
stadsdelsforvaltningarna har moj lighet att lagga in egna aktuella
kontaktuppgifter.
For att gora tjansten tryggare for de aldre anser aldreforvaltningen
att det ska vara obligatoriskt att fixaren uppvisar identifikation vid
hembesok. Aldre personer ar en utsatt grupp for olika typer av bedragerier. Att aldre efterfragar identifikation innan de slapper in nagon okand person i bostaden minskar dessa risker. Aldreforvaltningen forordar darfor att det ska vara obligatoriskt att fixaren uppvisar legitimation vid hembesok samt att detta framgar av informationsbroschyren om fixartjansten.
Kartlaggningen visar ocksa att nagra stadsdelsforvaltningar erbjuder
en sakerhetsgenomgang av bostaden i samband med hembesoket,
for att foresla och genomfora justeringar som minskar risken for
fall. Aldreforvaltningcn anser att det behaver finnas en strukturerad
checklista for sakerhetsgenomgang dar riskfyllda element och moment listas. I samband med sakerhetsgenomgangen ska fixaren
ocksa dela ut informationsmaterial om fallprevention och brandforebyggande atgarder. Fallskador orsakar ett stort fysiskt och
kanslomassigt lidande for den som drabbas och innebar stora kostnader for samhallet. Ett led i att minska risken for fallskador ar att
arbeta mer systematiskt i det forebyggande arbetet.
For att kunna folja upp hur manga aldre eller hushall som fart hjalp
av fixaren behaver det finnas en stadsgemensam mall for statistikuppgifter over utfort arbete. Detta skulle mojliggora jarnforelser av
tjanstens efterfragan over tid och mellan stadsdelsforvaltningar. For
att kunna gora en kostnadsberakning av tjansten ar denna statistik
helt avgorande. A.ldreforvaltningen foreslar darfor att en stadsgemensam mall for statistikuppgifter tas fram.
Sammantaget foreslar aldreforvaltningen foljande atgarder for en
mer likvardig fixartjanst inom staden:
• Sankt aldersgrans for fixartjanster till forslagsvis 68 ar som
befogenhetslagen medger.
• Stadsgemensam informationsbroschyr om fixartjansten ( dar
det framgar att fixaren ska legitimera sig vid hembesok).
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Stadsgemensam checklista for sakerhetsgenomgang av bostaden, inklusive information om fallprevention och brandforebyggande atgarder,
Stadsgemensam mall for statistikuppgifter over fixarens utforda arbete.

