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Yrkande angående – Hemtjänsten 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda inrättandet av en 
stimulanspeng till arbetsmiljöförstärkande åtgärder inom hemtjänsten och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen i samband med första uppföljningsrapporten.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda hur en riktad 
kompetensförstärkande insats för timanställda inom hemtjänsten kan utformas och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen i samband med första uppföljningsrapporten. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att med utgångspunkt i slutsatserna i rapporten 
Uppföljning Attraktiv hemtjänst återkomma med konkreta förslag på hur arbetet med 
Attraktiv hemtjänst kan förbättras och effektiviseras. I uppdraget ingår även att belysa 
fördelar, utmaningar och slutsatser avseende ersättningsmodellen i kombination med 
rambeslut kontra en ersättningsmodell som är fast och förutsägbar samt 
biståndsbedömning som beviljar insatser som alternativ till tid. 

 

Yrkandet 
Hemtjänsten är en av välfärdens och stadens viktigaste kärnuppdrag. Under många år har 
verksamheten dragits med utmaningar som dels har negativa effekter på arbetsmiljön, dels 
påverkar kvaliteten och upplevelse av trygghet och kontinuitet hos omsorgstagaren.  

Under föregående år sammanföll flera förändringar som innebar allvarliga påfrestningar på 
arbetsmiljön med tekniska problem, minutstyrning och orealistiska scheman. Stadsdelarna 
har tillsammans med Intraservice arbetat aktivt och systematiskt med att komma tillrätta 
med de uppkomna problemen men situationen upplevs fortfarande som akut bristfällig för 
personalen och Arbetsmiljöverket har utfärdat hot om vite. 

Vi behöver på kort sikt möta upp den akuta situationen med stress, oro och höga 
sjukskrivningstal. Det krävs dock även, och inte minst, långsiktigt hållbara lösningar för 
att skapa förutsättningar för hemtjänsten att kunna erbjuda meningsfulla och attraktiva 
arbetsmöjligheter och, framförallt, en värdig och högkvalitativ omsorg. 

I avvaktan på att långsiktiga åtgärder ska hinna komma på plats och uppvisa resultat 
behöver vi vidta omedelbara åtgärder för att skapa bättre arbetsmiljö och stärka det 
kompetenshöjande arbetet. Dessa satsningar bör initialt göras under 2020 för att skapa 
arbetsro och få ner sjukskrivningstalen och därutöver ge den nya organisationen med en 
äldrenämnd mer gynnsamma förutsättningar för det fortsatta arbetet. På kort sikt bör 
följande satsningar göras:  
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• Inför en stimulanspeng till arbetsmiljöförstärkande åtgärder – Anslaget ska 
användas till insatser som utformas i facklig samverkan med syfte att minska 
sjukskrivningstalen. Vissa stadsdelar har arbetat mycket framgångsrikt med att få 
ner sjukskrivningarna och det pågår redan idag ett arbete med att sprida dessa goda 
erfarenheter. En stimulanspeng som kan användas till olika åtgärder hos olika 
enheter i staden och även sökas av alternativa utförare inom LOV ska syfta till att 
utifrån varje enhets specifika utmaningar och förutsättningar kunna bidra till bättre 
arbetsmiljö i väntan på de mer långsiktiga lösningarna. 
 

• Kompetenshöjande insatser för vikarier/timanställda. Intensivutbildning kan 
erbjudas både kommunens egen verksamhet och utförare inom LOV. Med 
sjukskrivningstal på drygt 10 procent är det ett stort arbetsmiljöproblem med 
många oerfarna vikarier och timanställda som ibland knappt hunnit gå bredvid. Det 
innebär dessutom risker för omsorgstagaren och försämrad kvalitet av omsorgen. 
Kompetenshöjande utbildningsinsatser kan ge snabba resultat och bidra till goda 
effekter även inför sommarens semestrar. 
 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på 
ovan nämnda insatser tillsammans med en kostnadsuppskattning i samband med årets 
första uppföljningsrapport. 

Övergången till utförd tid har inneburit stora utmaningar för stadsdelsförvaltningarna. 
Tillsammans med nytt planeringsverktyg har tanken med rambeslut fått motsatt effekt. 
Utförarna inom hemtjänsten är i nuläget mer insats- och detaljstyrda än tidigare. Detta 
måste ses över och vi behöver vara beredda att justera eller ompröva.  
I rapporten Uppföljning Attraktiv Hemtjänst framgår att vissa delar av Attraktiv Hemtjänst 
aldrig införts så som var tänkt och att andra delar kommit av sig.  
Stadsledningskontoret får därför i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder och 
eventuella justeringar utifrån rapportens slutsatser i god tid inför att den nya 
Äldreomsorgsnämnden etableras. I detta uppdrag ska det ingå att belysa fördelar, 
utmaningar och slutsatser avseende ersättningsmodellen i kombination med rambeslut 
kontra en ersättningsmodell som är fast och förutsägbar samt biståndsbedömning som 
beviljar insatser som alternativ till tid. 
 
Rapporten beskriver också utmaningar med ersättnings- och taxesystemet som medför en 
onödigt tung administration. Detta bör tillsammans med riktlinjer och vägledning för 
biståndsbedömning ses över för att om möjligt minska administrationen till förmån för 
verksamhet nära omsorgstagarna. 
 
Därutöver framgår att arbetet med att införa välfärdsteknik som komplement och alternativ 
till personlig omsorg behöver ta fart och få prioritet. Stadsledningskontoret får därför i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur väldfärdstekniker succesivt ska implementeras 
i verksamheten fram till målbilden om 10-tal välfärdstekniker 2022.  
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