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Fixartjänst – förändring i ålder hos målgrupp
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 6 september 2006, § 129 att en
fixartjänst inrättas. Fixartjänsten vänder sig till alla kommunens medlemmar, 75 år och äldre
samt till medlemmar med hemtjänst, 65 år och äldre.
Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2017, §
96 att hemställa till kommunfullmäktige att besluta om att kommunens fixartjänst vänder sig
till äldre medlemmar i Alingsås kommun, och att uppdraget ska rymmas inom uppdragets
budget.
Förvaltningens yttrande
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 6 september 2006, § 129 är kommunens fixartjänst
avgiftsfri och det behövs inget biståndsbeslut för att få stöd. Personen som får hjälp står dock
för det material som behövs, exempelvis glödlampor. Fixaren kan hjälpa till med lättare
uppgifter i hemmet som kräver att man klättrar upp på stege eller stol, bär eller lyfter tungt
etc. I den mån Fixaren har tid, kan han/hon även hjälpa till på de särskilda boendena med
liknande uppgifter, men även hjälpa personer som ska flytta in och inte har anhöriga som kan
hjälpa dem. Fixaren utför inte uppgifter såsom trädgårdsarbete, snöskottning, plantering av
balkong- och blomlådor, fönsterputs, städning, målning eller uppgifter som kräver
kunniga hantverkare.
Kommunens fixartjänst inrättades med stöd av lag om kommunal befogenhet att
tillhandahålla servicetjänster åt äldre (2006:492). Denna lag har sedan ersatts med Lag om
vissa kommunala befogenheter (2009:47).
Lagen (2009:47) anger att ”en kommun utan föregående individuell behovsprövning får
tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses tjänster
som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig
omvårdnad.”
Vård- och äldreomsorgsnämndens förslag till beslut innebär att kommunens fixartjänst ska
vända sig till äldre medlemmar i Alingsås kommun. Vad som åsyftas med benämningen
”äldre medlemmar” framgår ej av beslutet.
Enligt Lag (2009:47) får kommunen utan föregående individuell behovsprövning erbjuda
servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Såvida inte personen i fråga har fått beviljad
hemtjänst är lägsta åldern därmed 67 år.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ärendet bör återremitteras till vård- och
äldreomsorgsnämnden i syfte att tydliggöra förslag till beslut kring vad som avses med ”äldre
medlemmar i Alingsås kommun”. Nämnden bör även ta ställning till hur personer utan beslut
om hemtjänst, men som är yngre än 67 år men äldre än 65 år ska hanteras. Annars kvarstår
problematiken att neka en person en insats trots att behov föreligger, förvisso inom ett
kortare åldersspann.

Ekonomisk bedömning
Vård- och äldreomsorgsnämnden gör bedömningen att föreslagen utökad målgrupp ryms
inom befintlig budget.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Ärendet återremitteras till Vård- och äldreomsorgsnämnden i syfte att tydliggöra förslag till
beslut kring vad som avses med ”äldre medlemmar i Alingsås kommun”.
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