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Förslag till beslut
1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden fastställer att vid fördelningen av medel ska utökning av personal
som arbetar närmast brukarna ges företräde i det fall att sammanlagd summa
överstiger Ekerö kommuns fördelade belopp.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat fördela 2 miljarder kronor per år för ökad bemanning inom
äldreomsorgen, avseende perioden 2016-2018. Ekerö kommun har mottagit
Socialstyrelsens meddelande om slutlig fördelning per kommun. Ekerö kommun kan
rekvirera ca 3,4 miljoner kronor för 2016.
Stimulansmedlen får användas under perioden 1 januari – 31 december 2016 för
ökade personalkostnader. Medlen får t ex användas till att nyanställa eller möjliggöra
en ökad sysselsättningsgrad i deltidstjänster. Satsningen avser både hemtjänst och
särskilt boende.
Socialkontoret presenterar i ärendet 2015 års användning och ett förslag på
användning av medlen för 2016-2018.
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Ärendet
Regeringen har beslutat att satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen
ska pågå mellan 2016-2018 och avse 2 miljarder kronor årligen. Socialstyrelsen har
meddelat fördelningen och anvisningar för rekvisiton av stimulansmedel avseende
2016. Medlen får användas till att öka bemanningen i yrkeskategorier som utför stöd
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och omsorg till äldre, exempelvis genom att nyanställa eller möjliggöra en ökad
sysselsättningsgrad för de med deltidstjänster. Aktuella yrkeskategorier är bl a
undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.
2015 rekvirerade Socialnämnden i Ekerö kommun 1 966 000 kr för perioden 1 juli –
31 december 2015. Utförarna inom särskilt boende och hemtjänst har tagit del av
medlen enligt följande:
Utförare
Ekgården
Färingsöhemmet
Kullen
Adeocare

Ansökt om
medel
Ja
Ja
Ja
Ja

Ekerö Hemtjänst
Mälarö Omsorg
Mälaröarnas hemtjänst

Ja
Nej
Ja

Proffssystern
Summa särskilt boende:
Summa hemtjänst:

Nej

Ändamål
Anställt 1 aktivitetssamordnare.
Anställt 1 undersköterska med inriktning BPSD.
Utökat aktivitetsansvarig, anställt sjukgymnast.
Utökat sysselsättningsgrad för 1 undersköterska och
utökat samordningsresursen.
Anställt resurspersonal.
Anställt 1 undersköterska, höjt sysselsättningsgrad
för 1 undersköterska och utökat samordningsresurs.
658 644 kr
369 420 kr

Vid fördelningen av 2015 års medel bedömdes det att medlen skulle användas för
hela äldreomsorgen, d v s personal inom både hemtjänst och särskilt boende dock
exklusive dagverksamhet och fritidssysselsättning.
Fördelning av medel för 2016-18
Ekerö kommun får rekvirera 3,4 m kr för 2016. Summan kommer gälla årligen för
2016-18. Socialkontoret föreslår att medlen fortsatt ska fördelas till
hemtjänstutförare och till särskilt boende.
Socialkontoret har kontaktat utförarna och hållit ett informationsmöte för att
undersöka intresset av att ansöka om medel och till vad de bedömer kunna användas
till. Vardaga AB, som sköter driften av Kullen, har avböjt att medverka i medlens
fördelning med hänvisning till ett centralt beslut hos företaget. Samtliga av de andra
tillfrågade utförarna är intresserade av att ansöka om medel.
Utförarna kommer att komma in med en framställan avseende vad de önskar erhålla
medel för, senast 15 februari. Utifrån denna framställan kommer socialkontoret att
skriva avtal om användning med respektive utförare och fördela medlen. Om det
sammanlagda ansökta beloppet från alla utförare överstiger Ekerö kommuns
fördelade summa kommer socialkontoret att göra en bedömning om vad som ska
prioriteras. Pengar som ska gå till anställda i direkt kontakt med de äldre kommer då
att ges företräde över exempelvis administrativa eller arbetsledande resurser.
I det fall att den inledande fördelningen inte ianspråktar hela summan avser
socialkontoret utlysa pengarna igen senare under året.
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Beslutet expedieras till
Ekgården
Färingsöhemmet
Kullen
Adeocare
Ekerö Hemtjänst
Mälarö Omsorg
Mälaröarnas hemtjänst
Proffssystern
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