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• Prognos per sept – 4,7 miljoner (exkl leg personal) 
• Organisationsöversyn klar, införande av tydligare 

arbetsledning över HSL och omvårdnadspersonalen, 
bildande av tre resultatenheter 

• Indragning kommer ske av en enhetschefstjänst 
• Funktionen omvårdnadsledare konventeras till 

gruppledarfunktion, en arbetsledarroll, tjänstgöring 
dagtid måndag till fredag 

• Se över mötesformer, vårdplanering, enhetsledning, 
roller och ansvar 
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• Nytt schema är framtaget för omvårdnadspersonalen, 
bemanningen är baserad på att ha ekonomi i balans 2019 
gäller from 17/12 

• Nya schemat har en lägre bemanningen än 
bemanningskraven. 

• Bemanningskraven är inte finansierade inom den ersättning 
som Edsvägen beräknas erhålla för 2019 (är inte finansierade 2018) 

• En nattrad är borttagen (3 medarbetare) från årsskiftet pga 
avslutade stadsbidrag, sänkt kostnad med 1,1 miljoner 



Bilaga 1, SN § 144/2018 
Sida 5 av 8  

 

 

• Överbemanning på 4-6 personer (idag tjänstlediga, inga vikarier insatta) 

och X antal tjänster med för ”höga” 
sysselsättningsgrader 

• För att klara ekonomi i balans kommer vi ha delade turer 
och att man både jobbar ”inne och ute” 

• Arbete pågår med att ta fram en plan för hur vi ska 
hantera överbemanningen, förvaltningsövergripande 

• Prognos – 2,9 miljoner per aug för leg personal 
• Rekrytering av sjusköterskor har påbörjad 
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Hemtjänsten Östhammar 
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• Prognos – 5,3 miljoner per sept 
• Ett schema som inte är omarbetat på flera år, ej 

anpassat till brukarnas behov fullt ut 
• 162 pass är obemannat på helgerna i dagens schema 

(4 veckors schema) 
• De obemannade passen löses i stor utsträckning av 

övertidsarbetet 
• Dagens schema innehåller 41 medarbetare, behovet är 

c:a 50 medarbetare för att täcka alla helger 
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• Dagens schema innehåller rätt mängd 
personatimmar, men för få medarbetare 

• Nytt schema är framtaget, gäller from 17/12 
• För att klara ekonomi i balans kommer vi ha delade 

turer och att man både jobbar ”inne och ute” 
• Schemat bygger på att debiteringsgraden är 68% 

och leveranssäkerheten är 85% 
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