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Motion av Dennis Wedin (M) om att utveckla och kvalitetssäkra
hemtjänsten
När allt fler äldre bor kvar i det ordinära boendet ställer de också krav på en professionell och
välfungerande hemtjänst. Hemtjänsten behöver därför fortsätta att utvecklas, anpassas och bli
mer flexibel för att möta det ökande och varierande behovet av insatser. Möjligheterna till
profilhemtjänst mot målgrupper med särskilda behov, exempelvis funktionsnedsättningar eller
demenssjuka bör därför utredas. Det ska vara möjligt för kunden inom ramen för
profilboende att även komplettera insatser med tilläggstjänster utöver de beviljade
hemtj änsttimmarna.
Hemtjänsten har en viktig roll och den mångfald av utförare som stockholmarna kan välja
mellan ska fortsatt bevaras. Samtidigt är det viktigt att fastställa en så hög kvalitet som
möjligt. För en bättre kontinuitet inom hemtjänsten bör en utredning tillsättas om hur det kan
införas en kontinuitetsbonus till avdelningar som levererar en hög kontinuitet.
För att stärka hemtjänsten ytterligare behöver arbetsbelastningen för hemtjänstpersonal
minska, det är viktigt att personal kan fokusera på brukarens vård omsorg. Hemtjänsten ska
därför tydligt delas upp i två delar baserat på biståndsbeslut - omsorg och hemservice.
Behövs hjälp med vanliga hushållssysslor ansöker den äldre om att få hemservice och handlar
det om stöd och omvårdnad ansöker den äldre om omsorg i hemmet.
Äldrenämnden ska fortsätta att i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra särskilda
insatser för att förbättra maten inom äldreomsorgen och för att kunna ansvara för att äldre far
god och näringsriktig mat samt en lustfylld måltidsupplevelse. Utbildning måltidskvalitet för
hemtjänstpersonal via Äldrecentrum bör därför genomföras.
Med anledning av ovan yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar följande
Att

Äldrenämnden far i uppdrag att utreda en kontinuitetsbonus som premierar de utförare
som levererar en hög kontinuitet av inom hemtjänsten.

Att

Äldrenämnden far i uppdrag att utreda möjligheten att separera städning från hemtjänstens
insatser.

Att

Äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjlighet till profilhemtjänster med tilläggstjänster
utöver de beviljade hemtjänsttimmarna.

Att

Äldrenämnden far i uppdrag att tillhandahålla via äldrecentrum utbildning om
måltidskvalitet för hemtjänstpersonal.

Stockholm den 8 mars 2017
Dennis Wedin (M)

