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Sektor arbete, trygghet och omsorg
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Datum: 2016-01-07
Verksamhetschef äldreomsorg Ann-Sofie Borg
E-post: ann-sofie.borg@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Fördelning av stimulansmedel perioden 2016-2018 angående
ökad bemanning inom äldreomsorgen
Regeringen beslutade i början av år 2015 om en bemanningssatsning inom äldreomsorgen.
Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården
och omsorgen om äldre. Den avsedda målgruppen är omsorgstagare som är 65 år och äldre. Syftet
är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Medlen är menade att användas för att
förstärka bland personalkategorier som arbetar nära de äldre.
Nämnden beslutade 2015-08-20 att anta sektorns förslag till fördelning av stimulansmedel för 2015
samt åren 2016- 2018. På grund av förändrade förutsättningar har sektorn reviderat
fördelningsmodellen för perioden 2016-2018. Den huvudsakliga förändringen består av det i
budgetarbetet beslutades att två heltidstjänster i Trygg hemgång ska finansieras med
stimulansmedlen.

Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden godkänner sektorns plan för fördelning och hantering av
stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016-2018 enligt föreslagen modell.
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Bakgrund
Regeringen beslutade i början av år 2015 om en bemanningssatsning inom äldreomsorgen. 201506-25 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa
upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen avseende andra halvåret
2015 samt under åren 2016–2018 (under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet).
Socialstyrelsen ska i utformningen av systemet för uppföljning av satsningen samråda med
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Socialstyrelsen kommer att begära
en redovisning av kommunerna hur de har använt medlen för att kontrollera att medlen har
använts enligt Socialstyrelsens angivna villkor.
Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården
och omsorgen om äldre. Den avsedda målgruppen är omsorgstagare som är 65 år och äldre. Syftet
är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Medlen är menade att användas för att
förstärka bland personalkategorier som arbetar nära de äldre. Exempel på dessa är vårdbiträden,
undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på
verksamhetsnivå. Kommunen kan bli återbetalningsskyldig om medlen inte har används enligt
villkoren. Helt eller delvis oförbrukade stimulansmedel ska återbetalas.
Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera
medel. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2015-08-14 att rekvirera stimulansmedel
för ökad bemanning inom äldreomsorgen avseende andra halvåret 2015.
I slutet på november godkände riksdagen regeringens budgetanslag för ökad bemanning inom
äldreomsorgen för 2016. 2015-12-17 beslutade regeringen att Socialstyrelsens uppdrag att
administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning
inom äldreomsorgen fortgår 2016. För 2016 görs förtydligande av de särskilda villkoren för
genomförande av bemanningssatsningen avseende kommunernas ansvar att informera enskilda
utförare om möjligheten att ta del av stimulansmedlen. De kommuner som önskar delta i
satsningen för ökad bemanning inom äldreomsorgen ska lämna in en rekvisition till Socialstyrelsen.
Sektorn föreslår Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att fortsätta vara med i regeringens
satsning avseende ökad bemanning inom äldreomsorgen och förslår därmed nämnden att lämna in
en rekvisition. Enligt bilaga från regeringens beslut 2015-12-17 kan Ale kommun begära 4 373 194
kr vilket motsvarar cirka nio heltidstjänster.
Nämndens beslut om fördelning av stimulansmedel för perioden 2016-2018
Nämnden beslutade 2015-08-20 att anta sektorns förslag till fördelning av stimulansmedel för 2015
samt åren 2016- 2018 under förutsättning att regeringens satsning fortlöper som planerat. I
antagen fördelningsmodell skulle följande tjänster tillkomma och finansieras av stimulansmedel
2016- 2018:
2,75 tjänster för att höja tjänstgöringsgrader
2,00 heltidstjänst arbetsterapeuter
1,25 heltidstjänst äldrepedagog
1,00 heltidstjänst sjuksköterska med demensinriktning
1,00 heltidstjänst fixartjänst
1,00 heltidstjänst för att stödja brukare med särskilda behov. (Undersköterska med
specialistutbildning (KY) (tidigare kallad "metodutvecklare")
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Förändrade förutsättningar
På grund av förändrade förutsättningar har sektorn reviderat fördelningsmodellen. Den
huvudsakliga förändringen består av det i budgetarbetet beslutades att två heltidstjänster i Trygg
hemgång ska finansieras med stimulansmedlen. Till följd av det föreslår sektorn att de planerade
2,75 heltidstjänsterna som skulle höja tjänstgöringsgrader tas bort. I det reviderade förslaget har
även 0,50 heltidstjänst dietist samt 0,3 heltidstjänst vårdhund tillkommit på grund av den goda
inverkan dessa tjänster har haft i verksamheten under hösten 2015. (Dietisten anställdes på
stimulansmedlen 2015, vårdhunden fanns sedan tidigare i verksamheten och finansierades av
verksamhetens budget). I budget för 2016 fanns ingen möjlighet att bibehålla vårdhund med
skötare, men med hjälp av stimulansmedel kan 0,30 heltidstjänst vårdhund med skötare bibehållas
vilket anses täcka de behov verksamheten har av vårdhund.
Sektorns reviderade förslag till fördelning av stimulansmedel 2016-2018
Sektorn föreslår nämnden att anta nedan fördelningsmodell för perioden 2016-2018 under
förutsättning att regeringens satsning fortlöper som planerat.
2,00 heltidstjänster arbetsterapeuter inriktade mot särskilda boenden
2,00 heltidstjänster Trygg hemgång
1,00 heltidstjänst sjuksköterska med demensinriktning
1,00 heltidstjänst för att stödja brukare med särskilda behov. (Undersköterska med
specialistutbildning (KY)
1,00 heltidstjänst fixartjänst
0,75 heltidstjänst äldrepedagog
0,50 heltidstjänst anhörigstöd
0,50 heltidstjänst dietist
0,30 heltidstjänst vårdhund med personal
Totalt 9,05 heltjänster.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Sektorn har möjlighet att rekvirera 0,002180 andelar av stimulansmedlen (d.v.s. 4 373 194 kr) 2016,
för att öka bemanningen inom omsorgen om äldre. Medlen innebär att sektorn har möjlighet att
utöka bemanningen med 9 heltidstjänster under 2016.
Satsningen bedöms inte har någon negativ ekonomisk konsekvens. Eventuella överblivna medel
återbetalas till Socialstyrelsen.
Sektorns bedömning
Sektorn bedömer att föreslagen fördelning av stimulansmedel skulle få en positiv påverkan på
verksamheten. Sektorn föreslår därför att Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta
föreslagen fördelning av stimulansmedel 2016- 2018 under förutsättning att regeringens satsning
fortlöper som planerat.
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