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Österåkers kommun 
Socialförvaltningen 

Datum: 2017-04-18 

2fil^/OOSé C*) 

Svar på interpellation, 
Ökad trygghet o kvalitet för den enskilde genom ökad 
bemanning 

Fråga; Hur har regeringens riktade stimulansmedel for ökad bemanning 
fördelats? 

Svar: Medlen har fördelats enligt följande: 
År 2015 
• Totalt fanns 3 110 729 kr att rekvirera för perioden 1 juli - 31 dec. 
• (Av de rekvirerade medlen förbrukades 1 362 331 kr, resten betalades tillbaka) 
• (Muskötvägen valde att avstå medlen med förklaringen att de bl a var nystartad 

verksamhet i maj 2015) 
• Det fanns en viss problematik med hur dessa medel skulle kunna fördelas 

även till hemtjänsten då brukarens behov är tillgodosett utifrån 
biståndsbeslutet o bemanningen är anpassad till detta. 
Fördelningen av medlen gjordes till samtliga särskilt boende i kommunen. 
Det var angeläget att kunna rekvirera och fördela medlen så fort som möjligt 
till verksamheterna. Medlen skulle rekvireras senast 31 oktober 2015. 

• Beslut om fördelning av stimulansmedlen togs i Vård- och omsorgsnämnden 
2015-09-29 

• Aktuella verksamheter inom särbo var: 
> Enebacken 
^ Solskiftet 
^ Muskötvägen 
^ Vårdbo 
^ KTE i Alceahuset 

• Nyckeltal som användes; antal platser i resp säbo 2015-09-15 
^ Enebacken 1 473 000 kr 
> Solskiftet 627 000 kr 
> Muskötvägen 409 000 kr 
> Vårdbo 327 000 kr 
> KTE 273 000 kr 

År 2016 
© Totalt fanns 5 600 000 kr att rekvirera för 2016 
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• (Av de rekvirerade medlen förbrukades 3 835 836 kr; resten betalades tillbaka) 
• (Av verksamheterna inom säbo valde Muskötvägen att avstå att söka trots upprepade 

påstötningarfr sakkunnig. Orsaken sas bl a vara att de nyligen bytt verksamhetschef samt 
att de stod inför uppstart av korttidsenheten) 

• (Av uförarna inom hemtjänst valde Olivia hemtjänst att avstå att söka medlen. De 
kände det osäkert att kunna leva upp till de förutsättningar som ställdes för attfå ta del 
av medlen. RO Omsorg valde också att tacka nej till medlen. De säg en stor svårighet i att 
kunna rekrytera personal för att kunna öka bemanningen.) 

• Medlen fördelades mellan särskilt boende och hemtjänst i förhållande till 
omsättningen 2015 vilket innebär 3 200 000 kr till särskilt boende och 
2 400 000 kr till hemtjänsten. 

• Det beslöts att medlen till hemtjänsten skulle användas för sociala aktiviteter, 
utöver de biståndsbedömda, till de brukare som hade någon form av 
biståndsbedömda omvårdnadsinsatser. 

• Medlen fördelades utifrån antalet brukare med omvårdnadsinsatser per den 
31 januari 2016. Aktuella verksamheter inom hemtjänsten var: 

> Produktionsförvaltningen 1 044 000 kr 
> Olivia hemtjänst 528 000 kr 
> Buhres Hemtjänst 217 000 kr 
> Hemtjänstkompaniet 211 000 kr 
> HSB Omsorg 182 000 kr 
> Ro Omsorg 111 000 kr 
> Camillas Hemtjänst 88 000 kr 

• Medlen fördelades i förhållande till antalet platser avsedda för el belagda med 
Österåkersbor per den 12 februari 2016. 
Aktuella verksamheter inom särbo var: 

> Enebacken 1 496 000 kr 
> Solskiftet 623 000 kr 
> Muskötvägen 471 000 kr 
> Vårdbo 332 000 kr 
> KTE i Alceahuset 277 000 kr 

År 2017 
• Totalt fanns 5 926 706 kr att rekvirera för 2017 
• Medlen fördelades mellan särskilt boende och hemtjänst i förhållande till 

omsättningen 2016 vilket innebär 3 675 000 kr till särskilt boende och 
2 250 000 kr till hemtjänsten. 

• Inom särskilt boende fördelades medlen i förhållande till antalet platser 
avsedda för eller belagda med Österåkersbor pet februari 2017. 

• Det beslöts att medlen till hemtjänsten även i år skulle användas för sociala 
aktiviteter, utöver de biståndsbedömda, till de brukare som hade någon form 
av biståndsbedömda omvårdnadsinsatser. 

• Nytt för i år är fördelningen till kommunens nattpatrull. Medlen ska inom 
nattpatrullen användas för att under natten, kl 22.30 - 07.00, öka 
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bemanningen till de brukare som har någon form av biståndsbedömda 
omvårdnadsinsatser. 

• Medlen fördelades till hemtjänsten och nattpatrullen enligt följande: 
^ Qlivia_hemtjänsJ: 5J3JLO_0_0_kr 
^ Ersta Hemtjänst 474 100 kr 
> Buhre hemtjänst 459 100 kr 
> RO Omsorg 244 500 kr 
^ Hemtjänstkompaniet 214 600 kr 

Ljusterö hemtjänst 164 700 kr 
^ Nattpatrullen 184 000 kr 

• Medlen fördelades till särskilt boende enligt följande: 
> Enebacken 1 566 000 kronor 
> Solskiftet 667 000 kronor 
> Muskötvägen 589 000 kronor 
> Vårdbo 372 000 kronor 
> Smedbygården 248 000 kronor 
> Korttidsenheten 233 000 kronor (Muskötvägen) 

Fråga; Hur många fler anställda har det blivit? 

Svar: Under åren 2015 och 2016 rapporterades det följande antal fler anställda. 
Socialstyrelsen valde november som mätmånad varför jag valt att redovisa den. 
November 2015 

• Totalt finansierades 11.48 årsarbetare med stimulansmedlen inom särskilt 
boende 

• Av dessa är 6,95 årsarbetare i kommunal regi och 4,53 i enskilda utförares 
regi. 

November 2016 
• Totalt finansierades 13.78 årsarbetare med stimulansmedel fördelat enligt 

följande; 
• Särskilt boende 7,93 årsarbetare o hemtjänst 5,85 årsarbetare 
• Av de 13,78 årsarbetarna är 5,72 årsarbetare i kommunal regi och 8,06 i 

enskilda utförares regi. 

Följande yrkeskategorier har finansierats med stimulansmedel 2015 o 2016 
> Sjuksköterskor 
> Undersköterskor 
> Vårdbiträden 
^ Arbetsterapeuter 
^ Arbetsledare på verksamhetsnivå 

Vilken effekt har stimulansmedlen haft för verksamheterna och brukarna? 
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Svar: Följande har åstadkommits för de äldre som inte hade varit möjligt utan dessa 
stimulansmedel; 
Säbo (oavsett regiform) 

> Fler individanpassade aktiviteter för de boende 
^ Individuella önskemål av aktiviteter har bättre kunnat tillgodoses parallellt 

med omvårdnadsarbetet i verksamheten t ex ledsagning till tandl, handla på 
stan etc 

> I större utsträckning kunnat erbjuda de boende egen tid 
^ Utökade aktiviteter för de boende, t ex baka t gemensamma fikastunder 
^ I större utsträckning kunna erbjuda aktiviteter i mindre grupper 
^ Fler tillfällen för utevistelse för de boende 

Ökning av personaltätheten som lett till en ökad trygghet o vårdkvalitet 
^ Utökning av sjuksköterske närvaron på avdelningen 
^ Avlastat vårdpersonal med kringsysslor, påfyllnad av förbruknings material 

som i sin tur lett till att personalen fått mer tid med de boende. 
^ Många av de boende har behov av dubbelbemanning under dag och kvällar. 

Det har kunnat tillgodosetts med en ökad bemanning. 

Hemtjänst (oavsett regiform) 
Brukarna har kunnat erbjudas fler möjligheter till utflykter, besök på 
kyrkogården handla kläder, bakning, promenader. 

^ Brukarna har kunnat erbjudas möjligheter till social samvaro som att sitta ned 
o fika och samtidigt samtala, tid för längre samtal. 

^ Personalen har kunnat ge ett annat innehåll och stimulans till brukaren utan 
att behöva tänka i att tiden ska registreras som vid biståndsbedömda insatser. 

^ Bemanningsökningen har bidragit till att tryggheten och kontinuiteten har 
ökat för brukaren som i sin tur lett till en ökad livskvalitet för brukaren. 

Övriga erfarenheter avseende effekter eller bieffekter av stimulansmedlen 
^ De har medfört en förbättring i kvalitén på det arbete som utförs 
^ Möjliggjort fler utbildningsinsatser för olika personalgrupper 
^ Förbättringar inom personalens arbetsmiljö 
^ Personalen inom hemtjänst har fått ett annat innehåll i sitt arbete 
^ Det har minskat känslan av stress för både brukare o personal inom 

hemtjänsten 
^ Det har gjort arbetet roligare genom att den ökade bemanningen inneburit att 

personalen kunnat erbjuda social samvaro, aktiviteter utöver de 
biståndsbedömda dagliga sysslorna. 

Mikael Ottosson 
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden 
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