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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Lindholm-Åström

2021-09-15

Dnr ÄN 2021-319

Äldrenämnden

Satsningar inom äldreomsorgen, förändrade
arbetsvillkor, kompletterande beslut
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Satsningar på förändrade arbetsvillkor till en maximal kostnad av cirka
20 mnkr, ska fördelas till Leanlink och privata utförare som har avtal med
nämnden enligt Social- och omsorgsförvaltningens förslag till
fördelningsprincip.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna överenskommelser om
förutsättningar för rekvirering av medlen.
3. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att fördela ej avropade medel till
annan utförare.
Ärende
Äldrenämnden beslutade den 24 juni 2021, § 87 om fördelning. Nämnden
beslutade även att uppdra till social- och omsorgsförvaltningen att upprätta
överenskommelse med Leanlink kring uppdragen, samt gav social- och
omsorgsdirektören rätt att teckna överenskommelsen.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Under 2021 bedöms äldrenämnden ha ekonomiska förutsättningar att göra
satsningar i verksamheten. Satsningarna är till stora delar tillfälliga och mer
kortsiktiga men bedöms kunna ha långsiktiga effekter och siktar mot de
långsiktiga utmaningarna. Satsningarna kommer att göras inom områdena
förändrade arbetsvillkor, lokaler och digitalisering och motsvara drygt 43
miljoner kronor.
Av besluten framgår inte tydligt vad som är förvaltningens förslag. Det gäller
bland annat fördelningen mellan utförarna. Dessutom saknas beslut att ge
social- och omsorgsdirektören rätt att teckna överenskommelser med privata
utförare.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden kompletterar besluten
från junisammanträdet.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd.docx
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Förslag till fördelning av satsning förbättrade arbetsvillkor
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att fördelningen fördelas mellan
äldreomsorgens utförare utifrån marknadsandelar.
Beslut fattades i äldrenämndens junisammanträde att ytterligare 20 miljoner avsätts till
att tillvarata och möjliggöra utvecklig och pröva ideer för att möta de stora utmaningar
som äldreomsorgen står inför. Utförare i samverkan med medarbetarna ska kunna
avropa medel för att förverkliga och testa ideer för förbättrade arbetsvillkor utifrån era
erfarenheter och önskemål.
Det kan vara satsningar som innebär att delade turer tas bort, glesare helgtjänstgöring,
ökat inflytande från medarbetaren i schemaläggningen mm.
De olika aktiviteter som görs inom ramen för den här satsningen ska genomföras med
en tydlig plan för uppföljning och möjlighet till lärande för övriga aktörer inom sektorn.
Detta för att satsningen ska skapa förutsättningar för långsiktigt förändrade
arbetsvillkor.
Utifrån dialogmöte med utförare är social- och omsorgsförvaltningens förslag är en
fördelning som baseras på marknadsandel, för hemtjänst respektive vårdbostad.
Om utförare inte avropar sin tilldelade del kan denna fördelas till övriga utförare efter
gemensam avstämning






Vardaga hemtjänst (8 %) 800 000 kronor
Attendo hemtjänst (26 %) 2 600 000 kronor
Bräcke diakoni (7 %) 700 000 kronor
Trygg omsorg (8 %) 800 000 kronor
Leanlink hemtjänst (52 %) 5 800 000 kronor






Vardaga säbo (10 %) 1 000 000 kronor
Attendo säbo (29 %) 2 900 000 kronor
Norlandia (20 %) 2 000 000 kronor
Leanlink säbo (41 %) 4 100 000 kronor

Arbete med övriga satsningar fortsätter enligt tidigare planering och beslut.
Vid framtagande av förvaltningens förslag har dialogmöten skett med
utförarna. Då framkom att utförarna önskade få besked hur stor andel av
statsbidragen de kunde få del av för att inkomma med ansökningar.
Om utförare inte avropar sin tilldelade del kan denna fördelas till övriga
utförare efter gemensam avstämning.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
Beslutet skickas till:
Utförardirektören, Leanlink
Camilla Scharff, Leanlink
Karolina Eriksson, Attendo
Gun Karlsson, Attendo
Lena Andersson, Norlandia
Gertrud Öjetoft, Vardaga
Dennis Selsborg, Vardaga
Elinor Lissledal, Bräcke Diakoni
Rijad Skopljak, Trygg omsorg
Erika Kardell, Ekonomienheten SOF

