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Ökad bemanning inom äldreomsorgen
Med hänvisning till regeringens beslut kring en tillfällig satsning på en ökad bemanning
inom äldreomsorgen under åren 2015-2018 med syfte att för den enskilde långsiktigt
skapa ökad kvalitet och trygghet, föreslås att socialförvaltningen rekvirerar medel att
fördela enligt följande:
2015 3,2195 miljoner
2016 cirka 6 miljoner
2017 cirka 6 miljoner
2018 cirka 6 miljoner
Pengarna skall rekvireras årligen och redovisning av hur stimulansmedlen förbrukats
skall enligt anvisning återrapporterats till Socialstyrelsen, efter varje kalenderårs utgång.
De medel som inte har förbrukats inom given tid, eller inte har använts enligt villkor,
skall återbetalas.
Pengarna för 2015 gäller under perioden 150701-151231 och innebär att för att vi skall
erhålla pengar för hela perioden måste dessa kostnader ha genererats under ovan
angivna period.
Socialstyrelsens villkor för att erhålla rekvirerade medel är indelade i ett antal ska-bör
krav som skall vara uppfyllda.
Förvaltningen föreslår att medlen skall fördelas enligt följande:
-Satsning på höjning av personaltäthet på särskilda boende från idag 0,55 per
omsorgstagare till 0,56 efter satsningen. Syftet med satsningen är att ute i verksamheten
öka kvaliteten för de boende.
Till en kostnad av cirka 1,3 miljoner kronor per helår.
-Uppstart av en larmpatrull med syfte att på ett bättre sätt, möjliggöra obruten tid för
den enskilde omsorgstagaren i hemtjänsten. Detta då personal inte behöver avbryta
pågående insatser för att svara på ett larm. Med en larmpatrull, minskar man även
stressen för personal som kan fokusera på det uppdrag man utför.
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Till en kostnad av cirka 1,5 miljoner kronor per helår.
-Utökning av antalet sektionschefer inom äldreomsorgen samt hemsjukvården med
4,0 tjänster för att ge möjlighet till ett personalnära stöd, med fokus på
verksamhetsutveckling för att öka kvaliteten och tryggheten för den enskilde
omsorgstagaren.
Till en kostnad av cirka 2,4 miljoner per helår.
Starta upp projekt för vardags och hemrehabilitering.
Till en kostnad av cirka 600 000 kr per helår.
Förslag till beslut:
Att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att från Regeringen/Socialstyrelsen
årligen rekvirera och redovisa medel för en satsning på ökad bemanning inom
äldreomsorgen.
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