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Justerandes sign. 

Bos §52 Dnr KS 0118/2016 

Omorganisation inom äldreomsorgen 

Ärendebeskrivning 
SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med skrivelse daterad den 
3 april 2016 rörande omorganisering av äldreomsorgen. I skrivelsen anges att utifrån 
vad bland annat Socialstyrelsen framföli i dive1·se skrifter, torde en samordning 
mellan rehabiliteringsenheten och hemtjänsten medföra synergieffekter. Vidare 
skulle detta underlätta för nuvarande enhetschef för Treskillingen och hemtjänsten 
då antalet underställda minskar. 

Förslag 
. Socialchef Ewa-Marie Etnlund Svensk bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta att arbetet inom hemtjänsten och rehabiliteringsenheten 
framgent leds av en gemensam enhetschef som således blir chef för hemtjänst och 
rehabiliteringsenheten. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Bakgrund: 
I det av kommunfullmäktige antagna äldre politiska programmet" Hälsosamt åldrande i 
Ljusnarsbergs kommun" beskrivs att antalet äldre ökar, att många lever ett bra liv långt upp i 
åldrarna och att äldres. förväntningar, önskemål och egna resurser förändras. Prognoser pekar 
på att antalet äldre i kommunen kommer öka i både åldersgrupperna 65 - 79 år samt i 
åldersgruppen 80 år och däröver. Visionen i det äldre politiska programmet är att livsmiljön 
för de äldre kommuninvånarna ska vara attraktiv och ge möjlighet till ett aktivt liv med 
trygghet, service, delaktighet samt en god och jämlik hälsa. Äldre människor ska så långt 
möjligt kunna välja att bo och få sin vård och omsorg hemma i sin invanda sociala miljö. En 
god utveckling inom rehabilitering och hälso- och sjukvård kan bidra till att minska vård och 
omsorgsbehovet inom äldreomsorgen. 

Socialstyrelsens rapport " Rehabilitering för hemmaboende äldre personer" från 2007 baseras 
på en undersökning som genomförts av Hjälpmedelsinstitutet. Undersökningen består av tre 
delar, en litteraturstudie, ett antal redovisningar av utvecklingsarbeten som genomförts i 
kommunerna samt en enkät riktad till kommunnätverk. I rappo1ten talas om olika former av 
rehabilitering, å ena sidan den specifika rehabilitering som ges i samband med akuta skador 
eller sjukdomar eller i samband med risk för hastig försämring. Å andra sidan de stödjande 
och uppehållande insatser som ges till enskilde personen när hans eller hennes situation 
präglas av allt svagare kroppsliga och själsliga funktioner. Gränsen mellan dessa både former 
av rehabilitering är glidande och den enskildes behov av insatser varierar. 

Socialstyrelsen konstaterade, vid tidpunkten för rapportens tillblivelse, att det pågår en rörelse 
mot ett mer aktivt och stödjande rehabiliteringsarbete och en utveckling av ett arbetssätt som 
prioriterar rehabilitering i den äldres vardag. Vardagsrehabilitering är ett begrepp som åsyftar 
att rehabilitering utförs i den enskildes närmiljö med personal som uppmuntrar till aktivitet, 
stöttar och motiverar den enskilde till att göra det som personen själv kan och gör det möjligt 
att vara delaktiga i sina vardagssysslor. Syftet är att den enskilde ska behålla eller förbättra sin 
funktions - och aktivitets förmåga. Allt för att få ökade förntsättningar för en meningsfull 
vardag. 



I socialstyrelsens skrift framhålls att det för att arbeta med ett hälsofrämjande, förebyggande 
och rehabiliterande förhållningssätt i vardagen behövs ett helhetsgrepp inom hela 
verksamheten. Viktiga förutsättningar för en fungerande vård och rehabiliteringskedja är 
dagverksamhet, gruppverksamhet, dagrehabilitering, korttidsboende och särskilt boende. Alla 
dessa verksamheter finns att tillgå inom Ljusnarsbergs kommuns äldreomsorg. 
Verksamheterna är organiserade under olika enhetschefer. En samordning mellan 
rehabiliteringsenheten och hemtjänsten torde kunna ge synergieffekter som främjar det 
vardagsrehabiliterande synssättet till gagn för både den enskilde och verksamheten. 
Arbetsterapeuten har här en betydelsefull roll att bidra med ökad kompetens och handledning 
inom rehabiliteringsområdet. De kan också stödja hemtjänstens personal vid skapandet av 
förutsättningar för engagemang i meningsfulla aktiviteter. 
Kommunerna ansvarar för viss hälso - och sjukvård enligt 18§ hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL 1982:763). Enligt HSL 24§ ska det finnas en sjuksköterska med ett särskilt medicinskt 
ansvar (mas) inom den kommunala hälso - och sjukvården. Så finns även i Ljusnarsbergs 
kommun. 
En kommun kan dela in sin verksamhet i olika områden och ha olika mas:ar för olika 
områden. Av socialstyrelsens meddelandeblad 5/ 2015, framgår att om ett verksamhetsområde 
i huvudsak omfattar rehabilitering får en arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut ha det 
ansvar som mas annars har. Den befattningshavaren kallas då mar. Av samma 
meddelandeblad framgår att kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra hälso
och sjukvård som kommunen ansvarar för (HSL 18§5 st.) 
Om framtida befattningshavare inte uppfyller formella krav för att ikläda sig mar uppdrag för 
denna fråga hanteras separat i verksamheten. 

Utöver ovan skrivna finns ytterligare en aspekt som motiverar föreslagen förändring. 
Socialstyrelsen har i " Nationell ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorg - förslag 
och vägledande underlag" april 2011, konstaterat att förhållanden inom hemtjänsten 
kännetecknas av stora arbetsgrupper. Socialstyrelsen noterar att det kan vara svårt för 
enhetschef att ha daglig kontakt med verksamhetens utförare. Genom detta kan man tala om 
ett chefskap på distans. Socialstyrelsen konstaterar att det gjorts försök att beräkna hur stort 
antal underställda en enhetschef kan ha för att kunna fullgöra alla uppgifter som ingår i 
chefskapet. Resultatet visar att redan när antalet underställda uppgår till 30 räcker inte 
enhetschefens tillgängliga årsarbetstid till om alla uppgifter ska utföras. Enhetschefen för 
Treskillingen I hemtjänsten har i ett 40 tal underställda, exkl. vikarier. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att arbetet inom hemtjänsten och 
rehabiliteringsenhetens framgent leds av en gemensam enhetschef som således blir chef för 
hemtjänst och rehabiliteringsenheten. 
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