


































Kommunala pensionärsrådet 
den 12 maj 

- 
Omsorgsförvaltningen, förvaltningschef Mattias Ask 



Rätt till heltid 



Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidare 
anställd personal 2015 

 
Omsorgsförvaltningen 92,1 procent. 

Södermöres äldreomsorg 79,5 procent. 
 
 



• Diskussion pågår med Kommunal om ett 
nytt lokalt kollektivavtal om rätt till heltid. 

• Vill köra ett pilotområde i höst 
• Kommunal samlar in synpunkter från 

medlemmar på förslag till avtal och 
tillämpningar. Återkoppling till arbetsgivare 
i slutet av maj 



Delade turer 



Våren 2015 
Projekt med fokus på att få fram förbättringsförslag för att minska 
antalet delade turer inom omsorgsförvaltningen. Projektgruppen 
som bestod av undersköterskor, enhetschefer och tjänstemän 
från förvaltningskontoret slutredovisade uppdraget innan 
sommaren -15. 
 
Vintern 2015-16  
Nytt projekt. Utifrån samtal med Kommunal prioriterades särskilt 
boende. Erfarenheterna från detta projekt skall dock kunna 
användas även inom hemtjänsten. Upplägget var enligt följande: 

 
1. Schemainventering på varje särskilt boende.  
2. Förslag på schemaåtgärder för att minimera antalet delade 
turer för varje enskilt särskilt boende. 
 



Inventering:  
Antal delade turer under en 12-

veckorsperiod 
  Enhet Snitt per anställd (ej frivilliga) 

Norr 1 Enliden 1,92 

Norr 2 Dragkroken 1,3 

  Frikadellen 1,08 

Norr 4 Björken 2,93 

Norr 5  Eken/Ankaret 0,18 

Norr 6 Jungmansgården 2,45 

Norr 7 Trädgården 3,25 

Norr 11 Björketorp 1,35 

Norr  13 Oxhaghemmet 1,6 

Norr 14 Oxhagshemmet 1 

Norr 15 Linden 2,27 

Norr 16 Bergabacke 1,65 

Söder 4 Varvsholmen 0,26 

Söder 6 Stensberg 2,12 

Genomsnitt 12 v   1,67 



Goda exempel för minimering av 
delade turer 

• Delaktighet i personalgruppen om hur verksamhet ser 
ut kommande period och perioder framåt i tiden. 
 

• Ökad samordning över boendegrupperna både mellan 
och inom enheter samt team. 
 

• Hemtjänst behjälpliga till boende. 
 
• Ha schema som en stående punkt på APT. 

 
• Chefens medverkan i schema. 

 
 



Nästa steg 

• Alla enheter får ut slutrapporten med 
förslag på åtgärder. 

• Skall lyftas i lokal samverkan och APT. 
• Svar skickas till förvaltningschef om vilka 

åtgärder respektive enhet har vidtagit för 
att minska antalet delade turer. 



Socialt innehåll 
• Pågår översyn av träffpunktsverksamheten för att skapa ett nära samarbete 

mellan träffpunkter, vård och omsorgsboenden samt hemtjänst i syfte att 
skapa en mer aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
 

• Ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen och Röda korset har påbörjats 
för att matcha frivilliga från Röda korset mot önskemål och behov av sociala 
aktiviteter på vård och omsorgsboenden. 

 
• Lions i Kalmarunionen har meddelat att de kommer att planera in 6 tillfällen 

med musikevenemang och fika på vård och omsorgsboendena framöver.  
  
• Ett arbete har påbörjats med Barn och Ungdomsförvaltningen gällande ett 

samarbete över generationsgränserna mellan förskolebarn och äldre. 
Aktiviteterna är kopplade till uppdrag i läroplanen och i förslaget ligger 
samarbete gällande historia och traditioner. 

 
• 35 surfplattor delas ut till alla vård- och omsorgsboenden samt träffpunkter. 

Bidrag från Kampradsstiftelsen. 



Justerad maxtaxa 



• Höjt avgiftstak från 1 juli 2016 
• Höjning 219 kr = maxtaxa 1991 kr/mån 
• Indexregleras mot prisbasbeloppet 
• Kommunen behöver ta beslut om höjning 

ska genomföras 
• Minskat statsbidrag, uppskattat 410 000 kr 
• Berör alla som idag betalar maxtaxa ca 

400 - 500 st 
 



Införande garantibelopp 



• Förslag till nämnd att ett garantibelopp ska 
införas. 

• Finns inte i alla kommuner. 
• Garantibeloppet blir en kommunal garanti 

för skälig levnadsnivå avseende medel för 
personliga behov när avgifter, mat och 
hyra är betalda.  
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