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Samordning och samverkan resultatenheterna hemtjänst.
Förslag till beslut
Djurö hemtjänst och Hemmesta hemtjänst slås samman till en resultatenhet med namnet
Hemmesta-Djurö hemtjänst.
Beslutsnivå
Vård- och omsorgsstyrelsen.
Sammanfattning
I detaljbudget 2013 beslutades av vård- och omsorgsstyrelsen att samordnings- och
samverkansmöjligheterna för resultatenheternas (inom hemtjänsten) funktioner av
tjänsternas administration, ekonomi, personal och bemanning skulle ses över.
Ärendebeskrivning
proVarmdos hemtjänst består i dagsläget av tre resultatenheter: Gustavsberg-Ingarö,
Djurö och Hemmesta hemtjänst. Gustavsberg-Ingarö hemtjänst är den, både till ytan och
antal kunder (135) och anställda (54), största resultatenheten. Djurö hemtjänst har 14
anställda och 53 kunder boende i området Djurö/Stavsnäs samt på öar utan
landförbindelse. Inom Hemmesta hemtjänst arbetar idag 31 anställda hos 70 kunder
boende på Värmdölandet samt på öar utan landförbindelse.
Sedan 2012 har Hemmesta och Djurö hemtjänst ett tätt samarbete vad gäller
administration, arbetsledning och rekrytering vilket minskat sårbarheten när någon akut
situation inträffat. De har anpassat personal utifrån behov genom att låta personalen vara
flexibla och arbeta inom båda hemtjänstområdena där behovet varit störst för tillfället.
De har även varit flexibla när det gäller kunder som bor nära gränserna för de olika
hemtjänstområdena. De har t.ex. tagit emot nya kunder som bor i gränsområdena
beroende på om de har andra kunder i närheten och inte utifrån var hemtjänstområdets
gräns gått. Samarbete har även skett när de haft kunder boende på närliggande öar.
Utöver detta så har de på olika möten valt att representera varandra om de från ena
hemtjänstområdet fått förhinder och inte kunnat närvara.
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En sammanslagning skulle innebära att all personal som arbetar inom områdena hör till
en och samma resultatenhet. Detta skulle ytterligare förenkla flexibiliteten med att
fördela personal mellan olika områden beroende på hur behovet växlar. Ett minskat
behov av timavlönad och inhyrd personal kan förväntas vilket både ger en ekonomisk
vinst men även innebär en ökad kontinuitet för hemtjänstområdets kunder. Ett minskat
behov av administrativa tjänster samt en ekonomisk vinst när det gäller beställningar av
varor, och leveranser av dessa, kan förväntas ses när de utförs inom en resultatenhet
istället för två.
Ekonomiska konsekvenser

I och med den föreslagna sammanslagningen förväntas man få förbättrad ekonomisk
förutsättning genom att man som ett led av sammanslagningen ytterligare kan optimera
administration, personal och bemanning och härigenom även minska behovet av inhyrd
och timavlönad personal.
Konsekvenser för miljön

I och med sammanslagningen kan man förvänta sig en minskning av de negativa
effekter på miljön som transporter av varor innebär eftersom antalet transporter till
området förväntas minska när beställningarna görs av en resultatenhet.
Konsekvenser för medborgarna

En förbättrad kontinuitet kan förväntas ses för kommunens invånare som bor i nämnda
områden och som erhåller hemtjänst. Detta i och med att man genom sammanslagning
av personal och bemanning av ovannämnda hemtjänstenheter förväntas minska behovet
av inhyrd personal.
Bedömning

En sammanslagning av Djurö hemtjänst och Hemmesta hemtjänst till en resultatenhet
skulle innebära att man inom proVarmdo skulle få två ungefär lika stora resultatenheter.
Djurö hemtjänst och Hemmesta hemtjänst ligger geografiskt nära varandra och båda är
relativt små resultatenheter i jämförelsen med Gustavsberg-Ingarö hemtjänst och det
samarbete som redan har bedrivits mellan dessa två hemtjänstområden har gett
indikationer för att en sammanslagning skulle innebära att man ytterligare optimerade
och effektiviserade funktionerna av tjänsterna administration, ekonomi, personal och
bemanning. Att utöka samarbete med Gustavsberg-Ingarö hemtjänst är svårare på grund
av det geografiska läget i förhållande till Djurö och Hemmesta hemtjänst men även
eftersom Gustavsberg-Ingarö redan är den största hemtjänstutföraren inom proVarmdo.
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