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Sammanfattning

Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) föreslår i en motion att kommunstyrelsen
och berörda nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en äldreomsorgspeng.
Motionärerna motiverar sitt förslag med att äldre människor har olika behov och önskemål. I ett
system där det bara finns en modell för hur hemtjänsten ska se ut är det omöjligt att tillgodose
allas behov. Finns det olika alternativ att välja på kan den som har särskilda önskemål, till
exempel omsorg på sitt modersmål eller hemtjänst utfört på särskilda tider, lättare få gehör för
det.
För att kunna tillmötesgå detta behov måste Malmö stad införa en äldreomsorgspeng, så att den
enskilde själv kan få styra vilka typer av insatser den får hjälp med, och vem som ska utföra
dessa.
Motionärerna vill att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att
utreda möjligheterna för att införa ett system för äldreomsorgspeng.
Förslaget är att motionen ska anses besvarad, med hänvisning till vad som redogörs för i
ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Torbjörn Tegnhammars (M) och John Roslunds (M) motion om
införandet av en äldreomsorgspeng besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Kommunfullmäktige 2020-06-18
Beslutet skickas till

Motionärerna
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ärendet

Torbjörn Tegnhammar (M) och John Roslund (M) föreslår i en motion att kommunstyrelsen
och berörda nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en äldreomsorgspeng.
Motionärerna motiverar sitt förslag med att äldre människor har olika behov och önskemål. I ett
system där det bara finns en modell för hur hemtjänsten ska se ut är det omöjligt att tillgodose
allas behov. Finns det olika alternativ att välja på kan den som har särskilda önskemål, till
exempel omsorg på sitt modersmål eller hemtjänst utfört på särskilda tider, lättare få gehör för
det.
För att kunna tillmötesgå detta behov framhåller motionärerna att Malmö stad måste införa en
äldreomsorgspeng, så att den enskilde själv kan få styra vilka typer av insatser den får hjälp med,
och vem som ska utföra dessa.
Motionärerna vill att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att
utreda möjligheterna för att införa ett system för äldreomsorgspeng.
Motionen i sin helhet finns bifogad ärendet.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig under ärendets beredning.
Remissinstansens yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttrande
Nämnden framhåller bland annat i sitt yttrande att en biståndshandläggare har ett mycket viktigt
uppdrag i att förmedla information till Malmöbon så att den förstår sina rättigheter och får
tillräckligt med kunskap för att kunna göra en heltäckande ansökan om bistånd. Genom att
förstå rättigheter och ha tillräckligt med kunskap kan den enskilde också i större utsträckning
styra vilka insatser hen kan komma att få hjälp med.
En av Malmö stads värdighetsgarantier för hemtjänsten (nr 2) säger: ”Tillsammans med dig
skriver vi en genomförandeplan. Den beskriver hur du vill att vi ska hjälpa dig, med det som du
blivit beviljad. Vi garanterar att planen ska vara klar inom 2 veckor från det att din hjälp har
startat”. Genom att upprätta genomförandeplaner ska brukarna få möjlighet till ett ökat
inflytande och större delaktighet över hjälpens utformning.
Genomförandeplanen ska bidra till en bättre individanpassning och ett ökat självbestämmande
för brukaren. I en genomförandeplan framgår beviljade insatser, vilket mål som brukaren har
med respektive insats, vilka egna förmågor och begränsningar den enskilde har samt hur, när och
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av vem som respektive insats ska utföras.
Malmöbor kan beviljas serviceinsatserna: städ, tvätt och inköp. Dessa insatser omvandlas till en
totaltid om antal timmar per månad, beräkningen görs utifrån en schablontid och
normalfrekvens. Serviceinsatserna kan brukaren sedan själv styra över, den enskilde avgör vad
den beviljade tiden ska användas till, till exempel kan en timmes inköp bytas ut mot social
samvaro eller utevistelse. Tyvärr är inte statistik kring i vilken omfattning serviceinsatser ändras
av den enskilde möjligt att ta fram.
När det kommer till vem som ska utföra hemtjänstinsatser försöker verksamheten alltid att i
största möjliga mån följa den enskildes önskemål, det kan handla om personal som talar ens
modersmål eller personal av ett visst kön, ibland innebär det att personal arbetar utanför sin
egen sektions gränser. Inom hemtjänsten pågår ett arbete för att förstärka kontaktmannaskapet.
Däri ingår bland annat att kontaktmannen tillsammans med brukaren planerar insatser utifrån
bemanningsschemat. På så sätt kan brukaren påverka när, som i vilken dag och vid vilken tid, en
insats ska genomföras. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
(M) och (C) anmälde skriftlig reservation. (V) anmälde skriftlig reservation. Nämndens svar i sin
helhet, med de skriftliga reservationerna, bifogas ärendet.
Stadskontorets bedömning

Med beaktande av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttrande gör stadskontoret följande
bedömning.
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden har i yttrandet förklarat hur brukare idag kan påverka sina
hemtjänstinsatser. Att brukaren, i samråd med sin kontaktman, kan påverka när, av vem, på
vilken dag och vid vilken tid en insats ska genomföras ligger i linje med de intentioner som finns
i motionen om möjlighet för individen att påverka utformning av insatserna.
Stadskontorets förslag

Förslaget är att motionen ska anses besvarad, med hänvisning till vad som redogörs för i
ärendet.
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