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§ 68 Dnr SN 2019/000057  

Motion av Claus Zaar (SD) - Hemtjänsten behöver få 
lika hög personalkontinuitet som det är i Emmaboda 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att hemtjänsten i Mörbylånga behöver få lika hög 
personalkontinuitet som det är i Emmaboda.       

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 mars 2019.   
Kommunfullmäktigeordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 

den 25 mars 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson (KD) yrkar på: ”Att i verksamhetsplanen göra tillägg till 
verksamhetsmålen för hemtjänsten om ökad personalkontinuitet. Målet ska 

vara en ökad personalkontinuitet. Målet ska kontinuerligt mätas och 
utvärderas.” Förslaget kommer från samtliga partier i oppositionen. 

Beslutsgång 

Ordförande hör om socialnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag 
till beslut och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Ordförande frågar om socialnämnden kan anta Eric Dickssons förslag och 
finner att nämnden bifaller förslaget.  

Socialnämndens beslut 

1. Att i verksamhetsplanen göra tillägg till verksamhetsmålen för 
hemtjänsten om ökad personalkontinuitet. Målet ska vara en ökad 

personalkontinuitet. Målet ska kontinuerligt mätas och utvärderas. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Motionens yrkande besvaras med att hemtjänsten aktivt arbetar för en 
god vård och omsorg, att hänsyn tas till flera parametrar när det kommer 
till verksamhetsplanering och förändringsarbete samt budget för 

äldreomsorgen i stort.        

_____ 
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Motion av Claus Zaar (SD) - Hemtjänsten behöver få 
lika hög personalkontinuitet som det är i Emmaboda 

Beskrivning av ärendet 

I motionen yrkas att hemtjänsten i Mörbylånga behöver få lika hög 
personalkontinuitet som det är i Emmaboda.       

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 mars 2019.   

Kommunfullmäktigeordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 
den 25 mars 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Öppna jämförelser är en undersökning som görs bland annat inom 

äldreomsorgen, den görs i hela Sverige gällande personer som är 65 år och 
äldre och där kan kommuner jämföra sig med varandra, mellan sig själva 
(olika verksamheter) och även mot hela landet samt sitt eget län gällande 

bland annat hälsa, sjukvård, trygghet och arbetssätt.  
I öppna jämförelser framkommer skillnader gällande t.ex., som motionären 

anför personalkontinuiteten, där det enligt undersökningen framkommer att 
Emmaboda har utmärkande goda siffror till skillnad från Mörbylånga 
kommun. Det som är synligt i undersökningen är att Emmaboda hamnar på 

plats 2 av 232 (deltagande kommuner) och Mörbylånga hamnar på plats 154, 
så onekligen finns där en skillnad. Där kan även nämnas att Borgholms 
kommun som hamnar på plats 177. På samma vis framkommer att 

Emmabodas omsorgstagare möter 7 olika personal under två veckor medan 
omsorgstagare i Mörbylånga och Borgholm möter 17 respektive 18 olika 

personal på samma tid. För att förstå siffrorna så finns det väldigt många fler 
parametrar att titta på och jämföra för att skapa en korrekt bild utav 
verksamheterna, gällande hur de arbetar och vad det får kosta. En parameter 

kan därför vara ekonomi, där det i samma undersökning framkommer att 
kostnaden per hemtjänsttagare skiljer sig avsevärt mellan kommunerna, i 

Mörbylånga blir kostnaden per omsorgstagare 175 322 SEK medan de i 
Borgholms kostar 380 275 SEK och de i Emmabodas kostar 355 227 SEK. 
Med andra ord hamnar Mörbylånga på cirka halva kostnaden mot 

jämförelsekommunerna. 
En annan parameter kan vara att det finns en namngiven kontaktperson som 

rör den enskildes personliga omvårdnad och service, där Mörbylånga 
kommun till 94% når målet, medan Emmaboda hamnar på 57% och 
Borgholm istället utmärker sig på 100%. Att omsorgstagare har en aktuell 

genomförandeplan (en nedskriven planering som rör omsorgstagaren och 
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dennes behov) ser även det olika ut, i Mörbylånga har 88% en aktuell 

genomförandeplan medan i Emmaboda har 79% det och i Borgholm har 
74% det. Med andra ord så finns det många parametrar att ta hänsyn till och 
det i sig säger inget om hur de äldre själva uppskattar insatserna, då dessa 

siffror är tagna ur undersökning gjord utav personal från verksamheterna.  
Vad som framkommer i undersökningen där omsorgstagarna får svara på 

frågor så har 60,3% av tillfrågade i Mörbylånga kommun svarat. Frågor som 
t.ex. om de får bra bemötande från personalen så svarar 97% att de får det 
och 94% känner förtroende för personalen. Hela 93% är sammantaget nöjd 

med sin hemtjänst och bland de frågor där flest negativa svar anges hamnar 
frågan om de har lätt att få kontakt med personalen vid behov och siffran 

hamnar på 84%. I förhållande till övriga Kalmar län så hamnar Mörbylånga 
högre på frågan om personalen tar hänsyn till omsorgstagarens åsikter och 
önskemål om hur hjälpen ska utföras.  Dessa siffror är framtagna under 

samma år som verksamheterna svarat för. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

För att förändra personalkontinuiteten skulle det kunna innebära stora 
förändringar i arbetets förläggning med bland annat delade turer och därmed 

en risk för ökade kostnader. Mörbylånga kommun har idag inga delade turer 
för personalen, vilket kan påverka kontinuiteten stort, men samtidigt något 

som varit väldigt uppskattat från personalens sida. Både Borgholms kommun 
och Emmaboda kommun använder sig av delade turer i hemtjänsten. Även 
arbetsmiljön är en faktor när det kommer till planering av omsorgsarbetet 

och hur det i förlängningen påverkar omsorgstagare. Just nu pågår samtidigt 
heltidsresan som ska möjliggöra för fler personal att arbeta på heltid och 

förbättra möjligheten till egen försörjning. Det kan få goda effekter på 
kontinuiteten genom att fler i personalgrupperna jobbar fler timmar i veckan, 
men det kan även krävas andra former av arbetstidsplanering för att förbättra 

resultaten. 
Det är svårt att med de undersökningar som är gjorda att ta fram ett korrekt 

svar på vad som är avgörande för vad som är god omsorg för äldre. Det finns 
olika perspektiv och arbetssätt som kan gynna de äldre på olika vis. Visst 
kan personalkontinuiteten göra gott men så även att omsorgstagaren får vara 

med och besluta hur vården ska utformas och att ha aktuella planeringar kan 
underlätta för personalen oavsett om de är 7 eller 17 som träffar den 

enskilde. Det är inte heller klarlagt att en fördubbling av budget för 
hemtjänsten i Mörbylånga kommun per automatik skulle få så betydande 
resultat i undersökningen som hänvisas till av motionären. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ingen kommunikation har varit aktuell för att besvara motionen. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionens yrkande besvaras med att hemtjänsten aktivt arbetar för en god 

vård och omsorg, att hänsyn tas till flera parametrar när det kommer till 
verksamhetsplanering och förändringsarbete samt budget för äldreomsorgen 
i stort.        
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Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Pernilla Ekholm Slottner 

Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Claus Zaar (SD) 
Social omsorg 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
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 Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Claus Zaar (SD) - Hemtjänsten behöver få lika hög personalkontinuitet 

som det är i Emmaboda. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 22 mars 2019.  

Beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 




