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Område Åtgärd Belopp

Kompetensutveckling Pocketteatern 320 000

Rehabiliterande förhållningssätt 150 000

Psykisk ohälsa 100 000

Kost och Näringslära Utbildning på Ölands utbildningscenter 100 000

Salladsbuffé Salladsbord inkl. extra sallad 50 000

Personalkostnader Interna resurser/vikariekostnad 480 000

Heltid som Norm ÄO/HSV 3 200 000

OFN 800 000

Digitala lösningar Cuviva plattor 300 000

Summa 5 500 000

§ 94 Dnr 2020/99 792 KS 
 

Medel för heltid som norm och framtidens äldreomsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att 5,5 mkr som är avsatta i budget för ”Sveriges bästa äldreomsorg” och heltid 
som norm överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden för 2020 villko-
rat överföringen sker efter att socialnämnden lämnar en uppföljning av hur 
många som gått upp i heltid och kostnaden för det. 

att återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsuppföljning. 

Ärendebeskrivning 

För verksamhetsåret 2020 finns en budget på kommunstyrelsen som är social-
nämnden till förfogande för heltid som norm och framtidens äldreomsorg. Skrivel-
sen är ett förslag på hur dessa medel ska fördelas och redovisas. 

Beslut om Årsplan med budget 2020-2023 i kommunfullmäktige 2019-06-17 § 137 
samt beslut om utökad budgetram 2020 i kommunfullmäktige 2019-12-09 § 246. 
Totalt har 5,5 mkr riktats till framtidens äldreomsorg och projektet heltid som norm. 
De medel som är riktade till äldreomsorgen berör delvis de åtgärder som fullmäkti-
geberedningen har beslutat. 

Nedan följer en beskrivning av posterna i tabellen som visar förslag på fördelning 
av medel. 
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Kompetensutveckling (500 tkr) 
För att möta upp framtidens äldreomsorg vill verksamheten utveckla arbetet gäl-
lande personcentrerad vård och omsorg. Personcentrerad vård och omsorg är ett 
etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen samt involvera och 
anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan vården både 
bli mer jämlik och kostnadseffektiv. 

 Kompetensutveckling för medarbetare på särskilt boende genom interaktiv 
teater, Pocketteatern, ämnet baserat på verkliga händelser. 

 Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt för medarbetare inom ordinärt 
boende. 

 Start av utbildningssatsning i psykisk ohälsa för medarbetarna inom äldre-
omsorgen med stöd av psykiatriska teamet och kunskapsguiden. 

Kost och näringslära (100 tkr) 
En satsning på kostutbildning för personalen då maten och måltiden har en viktig 
funktion för hälsa och välbefinnande. Mat är viktigt för sociala gemenskaper och 
även traditioner. Samtidigt är mat livsnödvändigt för överlevnad, immunförsvar och 
hälsa. Maten och måltidssituationen är en viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen.   

- Personalen i hemtjänsten ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.  

Salladsbuffé (50 tkr) 
Utökat salladsbord från buffévagn är trevligt för ögat vilket stimulerar matlusten. 
Buffévagnens pris är cirka 25 tkr och är tänkt att placeras på Träffpunkt Solrosen 
vilket är en bra möjlighet för att utvärdera efterfrågan av det utökade salladsbordet 
och därefter se över möjligheten till salladsbord på enheterna, inom särskilt bo-
ende. I budgeten räknar vi med utökad kostnad, 25 tkr, för sallad och grönsaker. 

Personalkostnader (480 tkr) 
Under utbildningstillfällen behövs vikarier till verksamheterna. 

Heltid som norm (4 000 tkr)  
Socialförvaltningen arbetar efter heltid som norm och att alla tillsvidareanställda 
medarbetare har heltidsanställning i grunden vilket resulterar i en högre kostnad. 
Fördelningen mellan omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorg har upp-
skattats baserat på antal anställda. 

Digitala lösningar (300 tkr) 
Att ge människor i livets slutskede samt personer med psykisk ohälsa möjlighet att 
själva styra sin tillsyn och hjälp dag för dag med hjälp av monitorering ger en kvali-
tetsökning men också en mer kostnadseffektiv vård. 
 

- Projekt med digitala plattor genom företaget Cuviva  

Förslaget innebär att medel kommer att budgeteras på ett projektkonto inom soci-
alnämnden och återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsupp-
följning. 
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Beslutsunderlag 

Socialnämnden 2020-03-25 § 27 Medel för heltid som norm och framtidens äldre-
omsorg. 

Dagens sammanträde 

Yrkande 

Nina Andersson-Junkka (S) yrkar bifall villkorat överföringen sker efter att social-
nämnden lämnar en uppföljning av hur många som gått upp i heltid och kostnaden 
för det. 

Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) stödjer Nina Andersson-Junkkas förslag 
till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens stödjer Nina Andersson-Junkkas förslag till beslut. 

Skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomi- och fastighetsavdelningen 
 
______________ 


