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Socialförvaltningen
Rebecka Modin

Kommunstyrelsens dnr KS-2016-724

Ang. yttrande angående motion om vårdserviceteam
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden anser att motionens syfte uppfylls på andra sätt i enlighet med
föreliggande tjänsteutlåtande.
Beslutsfattare/delegat: socialnämnden

Bakgrund
Lena Hagman (KD) har lämnat en motion med förslag om åtgärder för att förbättra integrationsarbetet. Hon föreslår att det inrättas särskilda vårdserviceteam
som ska arbeta med exempelvis tvätt, städning och disk inom vården och därigenom avlasta undersköterskorna. I vårdserviceteamen ska praktik och språkundervisning varvas i syfte att underlätta den enskildes integrering i det svenska
samhället.
Kommunfullmäktige har lämnat ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsmarknads- och integrationsstrateg Helene Ulman Lilja samordnar ärendet
och socialnämnden har erbjudits tillfälle att yttra sig.

Sammanfattning av ärendet
De verksamheter som tagits under övervägande för motionens förslag är hemtjänst, särskilt boende för äldre och HVB för ensamkommande barn. I ärendet
har synpunkter inhämtats från berörda tjänstemän på socialförvaltningen.
Hemtjänst
Socialnämnden driver i dagsläget ett projekt där servicetjänster inom hemtjänsten (tvätt, städ och inköp) utförs av extern leverantör. Under projekttiden sker
detta i samarbete med Samhall. Projekttiden förlängdes nyligen till och med den
sista december 2017 i syfte att invänta ändringar i LOU (lagen om offentlig upphandling) för att kunna genomföra upphandling av dessa tjänster med inriktning
mot leverantörer vars främsta syfte är yrkesmässig integration av personer med
funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det främsta skälet till att projektet startades var för att undersköterskorna
främst ska kunna lägga sin tid på vård- och omsorgsarbete, istället för service.
Det innebär att de tjänster som i motionen föreslås ska utföras av vårdserviceteam redan utförs av extern leverantör för hemtjänsten. Under projekttiden är det
inte genomförbart att starta vårdserviceteam enligt förslaget i motionen. Socialnämndens beslutade inriktning i dagsläget gör det möjligt för leverantörer som
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inriktar sig på personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden att delta
i planerad upphandling.
Särskilt boende
Inom särskilt boende arbetar verksamheten för närvarande med att öka grundbemanningen. Det medför ett behov av att kunna ha flexibilitet hos personalen
och kunna omfördela arbetsuppgifter över dygnets timmar. Arbetsuppgifter som
motionen föreslår ska utföras av vårdserviceteam hör till den typ av arbetsuppgifter som behöver finnas för omfördelning. Det gör att det i dagsläget inte är
lämpligt att plocka bort arbetsuppgifter inom särskilt boende.
Extratjänster inom vård och omsorg
Extratjänster innebär att arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning för att anställa personer som har svårt att få anställning utan stöd. Detaljer kring villkoren
finns via Arbetsförmedlingen. Inom socialförvaltningen förs diskussioner om att
använda extratjänster kopplat till kultur i vården. Viktiga områden där extratjänsterna kan förstärka verksamheten är vid utevistelser, promenader och vid
större aktiviteter. Frågor som är viktiga att lösa är organisationen för arbetsledning, inskolning vad gäller arbetssätt samt fördelning mellan ordinarie personal
och extratjänst-personal då extratjänsterna inte får ersätta den ordinarie personalens involvering och engagemang vad gäller det sociala innehållet.
HVB för ensamkommande barn
För HVB-verksamheten är det möjligt att ta emot ett lämpligt team som skulle
kunna hjälpa till med städ av allmänytor, matlagning, mindre reparationer m.m.
under dagtid. Detta förutsatt att det inte blir någon kostnad för boendet, att de
uppfyller kraven för att få jobba på HVB med minderåriga samt att språkundervisningen bedrivs av annan. Praktik på ett HVB för ensamkommande bör kunna
kännas meningsfullt för de som själva varit på flykt.

Underlag
Motionen i sin helhet kan fås från socialförvaltningen dnr SN-2016-241.
Ärende angående servicetjänster inom hemtjänst har dnr SN-2014-375.
Arbetsförmedlingens webbplats, sida om extratjänst.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, kommunstyrelsen@osthammar.se
Att.: arbetsmarknads- och integrationsstrateg Helene Ulman Lilja

