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Internet och TV på vårdboende
Ett samhälle i förändring innebär nya förutsättningar det är ofrånkomligt. För inte så länge sedan var
TV något man tog emot via antenn och man betalade en TV-avgift per hushåll. Bankärenden,
vårdbokningar eller annan samhällsservice sköttes företrädesvis via telefon och/eller besök på plats.
Identifiering skedde genom uppvisande av identitetshandling. Att handla varor eller tjänster inbegrep
oftast en utväxling av kontanta medel.
Visst en del kan vi fortfarande göra på det gamla sättet, men verkligheten har sprungit ifatt och blivit
digital i många avseenden. Det innebär att den gamla TV-avgiften är borta och alla är med och bidrar
till det via skatten. Sändningar går via satellit eller internet. Bankärenden, vårdbokningar och annan
samhällsservice uppmanas att göras via internt. Identifiering görs med BankID och stora delar av
samhället går mot ett kontantfritt handlande.
När våra äldre medborgare behöver beredas plats på ett särskilt boende, vare sig det är inom
kommunal regi eller privat regi, har man behov av internettjänster och TV/radio som idag står för
samhällsnyttig information. Men det är vår uppfattning att det idag inte finns en samlad bild av hur
detta skall lösas.
I de flesta bostadsrättsföreningar i Sverige tecknas det gruppavtal med en internet-och TV-leverantör
för tillgång till varje lägenhet. Avgiften för detta läggs på avgiften för lägenheten. Anledningarna är
många men att man skulle hantera olika fiberanslutningar till varje lägenhet i fastigheten verkar inte
rimligt. På samma sätt bör vi se på boende på särskilt boende. Det finns idag inget praktiskt sätt att
ansluta vare sig internet eller TV till sitt boende och ge de boende den frihet och del i samhället som
man kan förvänta sig.
Socialdemokraterna vill därför
att förvaltningen får i uppdrag att inventera dels tillgång till basutbud dels tillgång till internet för
samtliga kommunala särskilda boenden samt privata utförare och rapportera detta till nämnden till
November
att föreslå en minsta godtagbar nivå på service för basutbud och internet med kostnadskalkyl för
detta.
Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden.

