
                 Kommunfullmäktige den 12 september 2019 

 

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande har Daniel Bernmar (V) ställt följande 
frågor: 

1. Hur tänker du säkerställa att rambesluten leder fram till individuella insatser utifrån 
den enskildes behov? 

2. Hur ska du säkerställa att arbetet med Attraktiv Hemtjänst inte omkullkastas på 
grund av införandet av LOV? 

De två övergripande målen med den plan som arbetades fram och antogs 2014 handlar om 
att öka brukarens inflytande och självbestämmande samt att medarbetarna i hemtjänsten 
ska uppfatta yrket som attraktivt. Kommunfullmäktiges beslut om att införa ett 
valfrihetssystem enligt LOV stärker förutsättningarna för att uppnå båda dessa mål. 

Rätten och möjligheten att själv få välja utförare innebär ökat självbestämmande. När den 
enskilde kan välja bort en utförare som inte i tillräcklig utsträckning möter önskemål och 
behov ökar incitamenten för samtliga utförare att förbättra sig. Det är så logiken bakom 
kvalitetshöjande konkurrens fungerar. För att nå denna önskade effekt krävs dock verklig 
valfrihet. Det vill säga – att det finns flera utförare att välja mellan och att det går att jämföra 
kvalitet och brukarnöjdhet mellan utförarna. Här finns mer att göra.  

Vi kan besluta om hur kloka planer som helst utan att kunna säkerställa önskvärda resultat i 
alla delar av stadens verksamhet. Precis som Daniel Bernmar, som var ansvarig för stadens 
äldreomsorg fram till för åtta månader sedan, inte kunde säkerställa att rambesluten ledde 
fram till individuella insatser utifrån varje enskilds behov kommer inte heller jag att kunna 
göra det. Men jag kommer att göra mitt bästa och jag tror mig ha bättre förutsättningar för 
detta. Men det kräver att vi ger valfrihetssystemet de rätta förutsättningarna att erbjuda 
verklig valfrihet. Verklig valfrihet innebär att varje hemtjänstbrukare kan välja den utförare 
som bäst kan möta den enskildes behov.  

Arbetet med att genomföra Attraktiv hemtjänst har stärkts upp med hjälp av en arbetsgrupp 
bestående av medarbetare från olika förvaltningar som arbetar med att identifiera 
utmaningar och brister. Arbetsgruppen rapporterar till en styrgrupp som beslutar om vilka 
arbetssätt och åtgärder som ska vidtas och implementeras i samtliga stadsdelar. 

Och precis som ett valfrihetssystem innebär en möjlighet för brukarna att välja utförare så 
har nu hemtjänstpersonal fler arbetsgivare att välja mellan vilket innebär ökade 
karriärmöjligheter och kan bidra till att göra yrket mer attraktivt. Dock ser vi att införandet 
av PluGo och systemet med att mäta utförd tid istället för planerad tid, inneburit en del 
utmaningar och bidragit till oro bland medarbetarna.  

Utifrån den information vi kunnat ta del av i både Kommunstyrelsen och äldreberedningen 
så har ändå införandet gått över förväntan. Brister och anmälningar har följts upp och 
kommer att följas upp även framgent så att vi så långt som det är möjligt kan säkerställa att 



arbetet med att öka brukarnas inflytande och självbestämmande samt att hemtjänstyrket 
uppfattas som attraktivt kan fortsätta som planerat.   

 

Elisabet Lann (KD) 
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Interpellation av Daniel Bernmar (V) till 
kommunstyrelsens ordförande om attraktiv 
hemtjänst 
 

Bakgrunden till att kommunstyrelsen tog beslut om att implementera ramprogrammet 
Attraktiv Hemtjänst var att hemtjänsten ska utvecklas för ett ökat självbestämmande för 
brukarna och det ska bli mer attraktivt att arbeta inom hemtjänsten. Som ett led i 
utvecklingen av hemtjänsten infördes ett nytt arbetssätt med rambeslut för ökat 
självbestämmande hos den enskilde. För att kunna utveckla det nya arbetssättet 
beslutades även att införa en ny yrkeskategori, så kallade omsorgshandledare. Deras roll 
är att handleda undersköterskor i arbetssättet och att tillsammans med brukare utifrån 
rambeslut ta fram insatser som tillgodoser den enskildes behov. Syftet var också att stärka 
karriärutvecklingen inom hemtjänsten där du kan utvecklas under ditt arbetsliv.  

När de borgerliga partierna ville införa LOV under pågående arbete med att 
kvalitetsutveckla hemtjänsten genom Attraktiv hemtjänst varnade både Vänsterpartiet och 
flera av de fackliga organisationerna för att det oerhört viktiga arbetet skulle 
omkullkastas. Organisatoriska och ekonomiska resurser skulle inte räcka till för att hålla i 
arbetet med Attraktiv hemtjänst.  

Nu visar det sig att vi tyvärr har fått rätt. När LOV infördes sänktes också ersättningen till 
hemtjänsten, vilket gjort att alla stadsdelar fått arbeta hårt med att anpassa sina kostnader 
till den nya lägre ersättningen. Därför har flera stadsdelar nu minskat antalet 
omsorgshandledare som en besparingsåtgärd. Detta innebär kvalitetssänkning i 
verksamheten, och det innebär dessutom ökad arbetsbelastning för de undersköterskor 
som arbetar i hemtjänsten som får ta större ansvar utöver sina ordinarie arbetsuppgifter.  

I förlängningen leder detta till risk för sämre kvalitet då handledning i dokumentation och 
genomförandeplaner kommer att saknas. Det finns också risk för ökad arbetsbelastning 
för enhetschefer då de istället får stödja i detta metodarbete som legat på 
omsorgshandledarens ansvar.  
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Slutligen hotar det också kompetensförsörjningen när karriärutvecklingen inom 
äldreomsorgen stryps. Risken är att färre, istället för fler, ser äldreomsorgen som en 
arbetsplats att utvecklas på. Därmed kommer det bli ännu svårare att rekrytera unga till 
yrket eller få äldre erfarna medarbetare att stanna. Utifrån detta vill jag fråga 
kommunstyrelsens ordförande 

Hur tänker du säkerställa att rambesluten leder fram till individuella insatser utifrån den 
enskildes behov?  

Hur ska du säkerställa att arbetet med Attraktiv Hemtjänst inte omkullkastas på grund av 
införandet av LOV?  

 

Daniel Bernmar (V) 

 


	Handling 2019 nr 123
	Interpellation av Daniel Bernmar (V) till kommunstyrelsens ordförande om attraktiv hemtjänst

