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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Äldreomsorgen 

Vår referens: Eric Svensson 
Telefon: 073-341 13 00 
E-post: eric.svensson@lomma.se 
Diarienummer: SN/2022:114 

 

Remissvar på förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott om en lokal 
äldreomsorgsreform 

Sammanfattning  
Socialförvaltningen ställer sig positiv till arbetsutskottets förslag om en lokal äldreomsorgsreform i 
syfte att stärka personalens kompetens. Genom att arbeta med återkommande och riktade 
utbildningar, i kombination med insatser för kompetensöverföring, ser Socialförvaltningen goda 
möjligheter till stärkt kvalitet och ökad nöjdhet hos omsorgstagaren.  

För att säkerställa ett gott utfall, krävs att reformens insatser införs i takt med verksamhetens 
förutsättningar för omställning. Här finns ett behov av att i ett förberedande stadie arbeta strategiskt 
med projektledning, schemaläggning och kommunikation, samt att rusta verksamheten med den 
teknik som krävs för att kunna genomföra utbildningar i den skala som efterfrågas. 

Med detta på plats, förväntas effekterna av denna reform att innebära en stärkt omsorgskompetens 
hos medarbetaren, en ökad kontinuitet i utförandet och att Lomma kommun blir en mer attraktiv 
arbetsgivare inom området för äldreomsorg.  

 
Arbetskraftsbrist/kompetens 
Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att andelen äldre kraftigt ökar. Bristen på 
arbetskraft är redan kännbar och det kommer bli allt svårare att rekrytera medarbetare med 
efterfrågad kompetens till äldreomsorgen framöver. 
 
För att hantera denna utmaning måste Lomma kommun som arbetsgivare ta ett allt större ansvar för 
sin egen kompetensförsörjning. Vi kan inte förlita oss på att det reguljära utbildningssystemet 
utbildar personal till äldreomsorgen i tillräcklig omfattning. 
 
Äldreomsorgen måste i högre utsträckning anställa medarbetare som bedöms ha en personlig 
lämplighet, men saknar efterfrågad utbildning. Lomma kommun måste som arbetsgivare säkerställa 
att medarbetare kläs på olika utbildningsinsatser. 
 
Lomma kommun måste även ta ansvar för att redan anställda medarbetare får en kontinuerlig 
kompetenspåfyllnad. Både i återkommande lagstyrda utbildningar, men även individuella 
utbildningsinsatser utifrån behov. 
 

Inom hemtjänsten kommer drygt hälften av den ordinarie personalstyrkan, ca 70 medarbetare, att 
med denna reform kunna utöka sina tjänstegrader. Inom verksamheten för särskilt boende kommer 
drygt två tredjedelar av personalstyrkan, ca 110 medarbetare, att kunna ges samma möjlighet.   
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Att införa äldreomsorgsreformen bedöms av socialnämnden vara av stor vikt för att Lomma kommun 
ska kunna ta fortsatta steg mot att erbjuda en god äldreomsorg med hög kvalitet, men även utifrån 
att Lomma kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare, vilket innebär att vi måste attrahera bra 
medarbetare att söka sig till Lomma kommun men också att vilja stanna kvar. 
 
Kontinuitet 
Kontinuitet vet vi är en av de faktorer som har högst betydelse för upplevd trygghet och kvalitet 
inom äldreomsorgen. Denna kontinuitet brukar delas upp inom tre olika områden: 
personalkontinuitet, omsorgskontinuitet och tidskontinuitet. Dessa innebär att omsorgstagaren ska 
mötas av samma personal, som utför sina insatser på ett likvärdigt vis, och om så önskas, på samma 
veckodag och tidpunkt varje gång. 
 
Utbildningsreformen innebär en ökad tid för kvalitativ överlämning mellan arbetspassen samt en 
ökad kompetens hos medarbetarna. Utbildningsreformen i kombination med heltidsresan kan 
komma att innebära färre medarbetare, men medarbetare med högre tjänstgöringsgrad, vilket 
kommer att bidra till en högre kontinuitet. 
 
Socialnämnden understryker även att Lomma Kommuns attraktivitet som arbetsgivare härigenom 
borde öka vilket innebär minskad personalomsättning, vilket sin tur bidrar till en högre kontinuitet. 
  
Liksom beskrivet i arbetsutskottets förslag innebär reformen att 15 % av omsorgspersonalens 
arbetstid öronmärks för kompetensutveckling. Det skulle motsvara 5 timmar i veckan per 
medarbetare, eller 240 timmar per år, sommarsemester exkluderat.  

Kompetensutveckling i dygnetruntverksamhet ställer stora krav på planering då denna aldrig kan 
stänga eller låta bli att ersätta medarbetare som är på utbildning. Därför är en reform av denna 
karaktären ett välkommet sätt att med struktur och bibehållen bemanning kunna utbilda ett stort 
antal medarbetare. Detta gäller såväl de som ska utbildas som de som ska utbilda, i egen regi. 

Planerat utförande 
I rubrikerna nedan beskrivs hur Socialförvaltningen planerar att utföra insatserna, fördelat på tre 
kompetensutvecklande områden. 

Återkommande utbildningar 
Inom detta område kommer olika utbildningar att genomföras, så som utbildning i basala 
hygienrutiner, läkemedelshantering eller dokumentation. Det kan också vara utbildningar i hjärt- och 
lungräddning, brandskydd eller hot och våld, vilka behöver ges med en regelbundenhet för att hålla 
kunskaperna uppdaterade. På så vis säkerställs medarbetarens professionella kompetens och ger en 
ökad kontinuitet i utförandet av de insatser omsorgstagaren får hjälp och stöd i.  

Riktade utbildningar 
Genom detta område kan verksamheten rikta insatser som rör särskilt aktuella teman. Det kan 
exempelvis vara en seminarieserie i bemötande, workshop i välfärdsteknik eller en heldag om den 
nationella värdegrunden. Utöver ökad kompetens hos den enskilde, innebär denna insats även en 
flexibilitet i att möta tillfälliga behov och att snabbt kunna svara upp mot återkoppling i exempelvis 
brukarundersökningar. 

De återkommande och riktade utbildningarna kommer att planeras enligt ett rullande 
fyraveckorschema. Under den första veckan håller verksamheten arbetsplatsträff, varpå den andra, 
tredje och fjärde veckan innehåller schemalagd tid för utbildningsinsatser. 
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Kompetensöverföring 
Detta område innebär ett fokus på kunskapsinhämtning, hur denna omsätts i praktiken, samt hur 
den bäst överförs kollegor sinsemellan. Här ingår tid för medarbetaren att läsa in sig på den enskildes 
genomförandeplan och överrapportera information mellan arbetspass. Det innebär också tid för 
medarbetare att vägleda och handleda sina kollegor, dela kunskap och erfarenheter, och föra samtal 
kring olika omsorgsdilemman. 

Även denna insats syftar till att öka den enskildes professionella kompetens, men också att skapa 
trygga och välfungerande team, med en arbetskultur som präglas av kunskapsutbyte och där 
medarbetare lär av varandra. Att tid ges åt att läsa den enskildes genomförandeplan och att 
överrapportera information mellan arbetspass kommer också att bidra till en ökad kontinuitet och 
likvärdig omsorg. 

Kompetensutvecklingsbehov 
En arbetsgrupp bestående av representanter från Hemtjänsten, Särskilt boende och verksamheten 
för Hälso- och sjukvård har tillsammans utvärderat äldreomsorgens kompetensutvecklingsbehov. 
Dessa har sammanfattats i en lista över exempel på de kunskapsområden som arbetsgruppen 
bedömer att äldreomsorgen bör säkerställa kompetensen inom. Dessa är utan inbördes ordning: 

• Basala hygienrutiner 
• Förflyttningsteknik 
• Rehabiliterande förhållningssätt 
• Personlig hygien och munvård 
• Det normala åldrandet 
• Att förebygga trycksår  
• Mat och måltid 
• Nationella värdegrunden 
• Hjärt- och Lungräddning 
• Hot och våld 
• Brandutbildning 
• Välfärdsteknik 

 

• Delegeringsutbildning 
• Utbildning enligt Årshjul 
• Social omsorg 
• Palliativ vård 
• Bemötande 
• Dokumentation och kommunikation 
• Lyftlicens 
• SBAR -Situation, Bakgrund och Aktuell 

bedömning, Rekommendation 
• Smärtskattning 
• Diabetes & Stroke 
• Demens 
• Läkemedelshantering 

 
Utöver ovanstående ligger ett stort fokus på förmågan att tillvara ta klagomål och synpunkter som 
ett särskilt angeläget utvecklingsområde och kommer att gå som en röd tråd genom reformens 
samtliga insatser.  

Infrastruktur för kompetensutveckling 
Reformen omfattar utbildningsinsatser för ca 310 medarbetare, fördelade på nio olika arbetsplatser, 
geografiskt belägna i både Lomma och Bjärred. Detta innebär en stor logistisk utmaning, vilket bland 
annat kräver noggrann schemaläggning och effektiv intern kommunikation. För detta arbete kommer 
det att tillsättas en utbildningskoordinator för att tillsammans med kvalitetsstrateg ta fram en 
infrastruktur för schemaläggning och bokning av utbildningsinsatser.  

I detta arbete ingår också att utrusta verksamheten med mobil och stationär digital teknik, för att 
kunna svara på behovet av webbaserade utbildningar i den skala som efterfrågas.  
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Finansiering 
I reformen föreslås Socialförvaltningen tilldelas medel för 2022 års andra hälft, samt som en 
permanent satsning per helår 2023 och framöver. 

Socialförvaltningen ser att finansieringen för hösten 2022 bör innehålla poster för 
uppstartskostnader och inköp av digital teknik. Finansieringen för hösten 2022 skiljer sig därmed från 
förväntade budgetkostnader 2023, och separeras därför i nedanstående beräkningar. 

Beräknade utökade utgifter finansiering hösten 2022 
Reformens huvudsakliga omkostnader utgörs av den ökning av arbetstid som krävs för att möjliggöra 
240 timmar kompetensutveckling per medarbetare och år. Beräknat för 2022 års andra hälft, 
motsvarar detta 50 % av 240 timmar, det vill säga 120 timmar. 

Den genomsnittliga timlönen för en medarbetare är 250 kr, inklusive personalomkostnader. 
Reformen beräknas omfatta ca 311 medarbetare inom hemtjänst och särskilt boende. I tabellen 
nedan redovisas en uträkning av kostnaderna för denna arbetstid. 

Personalomkostnader undersköterskor och vårdbiträden 2022 

120 timmar  x 250 kr i timlön   = 30 tkr per medarbetare 
     
30 tkr  x 311 medarbetare = 9,3 mnkr per halvår 

 

Övrigt i utbildningsbudget 
Utöver omkostnader för undersköterskor och vårdbiträden, tillkommer poster för: 

Personalkostnader  
Kvalitetsstrateg inom kompetensutveckling, inklusive personalomkostnader 525 tkr 
Ansvarar för projektledning av reformens innehåll, upplägg och implementering. 
Agerar länk mellan förvaltningens styrgrupp och verksamheten i frågor som rör 
utbildningsreformen. Leder arbetsgrupp med representanter från äldreomsorgen, 
rehabteamet och verksamheten för Hälso-och sjukvård. 
 

 

Utbildningskoordinator, inklusive personalomkostnader 430 tkr 
Bistår kvalitetsstrateg och enhetschefer i schemaläggning och tillhörande 
administration kopplat till utbildningsinsatserna ute i verksamheten. 
 

 

Föreläsningskostnader  
Utbildare, internt och externt 1100 tkr 
Brandskyddsutbildning 160 tkr 
  
Investering i digital teknik  
Digitala hjälpmedel för webbutbildningar stationärt 400 tkr 
Digitala hjälpmedel för webbutbildningar mobilt, 24 Ipads 110 tkr 
Utbildningsplattform, inköp engångskostnad 200 tkr 
Utbildningsplattform, årlig drift 400 tkr 
Totalt 3325 tkr 
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Reformens sammanlagda kostnader för arbetstid och övriga poster för hösten 2022, avrundat. 

Personalomkostnader undersköterskor och vårdbiträden 9,3 mnkr 
Övrigt i utbildningsbudget 3,3 mnkr 
Totalt 12,6 mnkr 

 

Beräknade utökade utgifter finansiering 2023 och framåt 

Personalomkostnader undersköterskor och vårdbiträden 

240 timmar per år x 250 kr i timlön   = 60 tkr per medarbetare 
     
60 tkr  x 311 medarbetare = 18,6 mnkr per helår 

 

Övrigt i utbildningsbudget 
Utöver dessa omkostnader tillkommer poster för: 

Personalkostnader  
Kvalitetsstrateg inom kompetensutveckling, inklusive personalomkostnader 840 tkr 
Utbildningskoordinator, inklusive personalomkostnader 570 tkr 
  
Föreläsningskostnader  
Utbildare internt och externt 1500 tkr 
Brandskyddsutbildning 160 tkr 
Hjärt- och lungräddning 150 tkr 
  
Driftskostnader digital teknik  
Digitala hjälpmedel, årlig drift 100 tkr 
Utbildningsplattform, årlig drift 400 tkr 
  
Totalt 3720 tkr 

 

Inventering av teknik 
En inventering har visat verksamheten behöver köpa in 24 stycken Ipads, för att möta det behov av 
mobil teknik som denna reform innebär. Denna kostnad ingår i budgeten för hösten 2022. Därutöver 
ser vi en framtida möjlighet att i ett nästa steg utrusta samtliga 311 medarbetare med varsin Ipad till 
en kostnad på 1,36 mnkr.   

Reformens sammanlagda kostnader för arbetstid och övriga poster 2023, avrundat. 

Personalomkostnader undersköterskor och vårdbiträden 18,6 mnkr 
Övrigt i utbildningsbudget 3,7 mnkr 
Totalt 22,3 mnkr 

 

På sikt bör budgeten för reformen rymmas inom ordinarie ram för nämnden, men bör även kunna 
särredovisas i såväl budgeten som i redovisningen. 
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Eric Svensson 
Kvalitetsstrateg, utbildningar 

Emma Pihl 
Socialchef 
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