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§ 1 

 

Information om förslag till verksamhetsförändringar inom kommunens 

äldreomsorg 

 

Omsorgsnämnden beslutade 2008-10-15 att uppdra till förvaltningen att ta 

fram förslag till förändringar inom verksamheten som möjliggör budgetbalans 

för budgetåret 2009. Förvaltningen har tolkat beslutet som att det, med 

beaktande av det komplicerade budgetläget, även är nödvändigt se över 

budget 2010.  

 

Enligt socialchefens bedömningar måste anpassningar motsvarande minst 7 

miljoner kr hanteras. Det är inte säkert att 7 miljoner kr räcker då det kommit 

rapporter som visar att Tranemo kommun tappar ytterligare skatteintäkter till 

2010 och dessutom tappar kommunen ytterligare kommuninvånare. Det kan 

därför bli nödvändigt med anpassningar upp till 10 miljoner kr för att 

ekonomiskt klara 2010. 

 

Det som föreslås är i första hand är en omstrukturering av äldreomsorgen 

genom minskning av antalet särskilda boendeformer och istället utveckla 

kvarboendet inom det ordinära boendet, t ex genom hemrehab, anhörigvård, 

utvidgad hemtjänst och hemsjukvård samt satsning på mellanboendeformer, 

dvs den omstruktureringsprocess som startats upp under 2008 måste fortsätta. 

Äldreboendedelegationen föreslår att kommunerna genom en särskild lag får 

befogenhet (vilket innebär en frivillig möjlighet) att, utan föregående 

behovsprövning, tillhandahålla trygghetsbostäder för äldre. I 

trygghetsbostaden ska hon eller han ha tillgång till en gemensamhetslokal, 

trygghetslarm, möjlighet till gemensamma måltider och personal med uppgift 

att initiera gemensamma aktiviteter med övriga hyresgäster. Eventuellt behov 

av vård- och omsorgsinsatser tillhandahålls genom hemtjänst och 

hemsjukvård.  

Sannolikt behöver äldreomsorgen minskas med ytterligare minst 35 särskilda 

boendeplatser. Det är då viktigt att trygghetsboenden/bra bostäder för äldre 

parallellt tillskapas och även uppmuntras för andra aktörer än kommunen, då 

dessa med fördel kan förvaltas av Tranemobostäder och privata 

fastighetsägare. Om antalet särskilda boendeplatser minskas krävs att 

förstärkningar i form av nedanstående satsningar möter upp minskningen av 

antalet särskilda boendeformer. 
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Bemanningen inom hemtjänsten förstärks med 6 heltidstjänster och 

bemanningen på övriga särskilda boenden (gruppboenden exkluderade) höjs 

med ca 10 %, vilket motsvarar ytterligare 6 heltidstjänster. 

Sjuksköterskefunktioner som frigörs på särskilt boende flyttas ut till ordinärt 

boende. 

 

Därutöver planeras en aktiv satsning på hemrehab, där ett framgångsrikt 

projekt visar på positiva resultat både när det gäller rehabilitering av brukarna 

och ekonomi. Den s k ”Östersundsmodellen” är förebilden som visar att detta 

är möjligt – besparing genom minskad hemtjänst samtidigt som brukarna 

klarar sig bättre med höjd livskvalitet. 

 

Förslag 1 - Solbacken konverteras till trygghetsboende/bra bostäder för 

äldre 

 

Solbacken har 34 lägenheter i form av s k servicelägenheter och föreslås 

konverteras till trygghetsboende/bra bostäder för äldre.  

 

Tranemobostäder ser över möjligheterna att ta över förvaltningen av ungefär 

halva Solbacken som ett trygghetsboende eller bra bostäder för äldre. Fyra 

lägenheter står idag tomma på Solbacken och nio av de boende ligger i 

omsorgsnivå 1 och 2, vilket skulle kunna innebära möjligheter för kanske 10-12 

personer att bo kvar på Solbacken även vid en förändring till trygghetsboende.  

 

Förhoppningsvis är del av gemensamhetslokalerna intressanta för externa 

aktörer att hyra och det får undersökas om det finns möjlighet att hyra ut 

restaurangen. 

 

Med detta förslag kan på ett helår totalt för kommunen kostnaderna minskas 

med 7 miljoner tkr. Hur fastighetskostnaderna ska hanteras behöver 

ytterligare klargöras. Omsorgsnämnden kommer att undgå en investering av 

ny larmfunktion på Solbacken motsvarande ca 300 tkr som annars blir 

nödvändig. 

 

Förslag 2 – Delar av Glimringe, Hjälmå och Solbacken konverteras till 

trygghetsboende/bra bostäder för äldre 

 

Ett alternativt förslag till Solbacken är att totalt 37 lägenheter konverteras från 

särskilt boende till trygghetsboende/bra bostäder för äldre fördelat på tre 

särskilda boenden: 
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• 10 lägenheter på Glimringe  

• 7 lägenheter på Hjälmå  

• 20 lägenheter på Solbacken  

 

Med detta förslag kan på ett helår totalt för kommunen kostnaderna minskas 

med 1,7 miljoner tkr. När det gäller hur fastighetskostnaderna för Solbacken, 

Glimring och Hjälmå ska hanteras behöver ytterligare klargöras.  

 

Övriga förslag till förändringar 

 

Det kommer att arbetas med personalbemanning/-politik då det finns 

potential att styra och använda personalbudgeten effektivare. Under 2007 

fanns kostnader på ca 13 miljoner kr för timvikarier, fyllnadstid, övertid etc. 

Ett projekt kommer att ge rätt att välja sysselsättningsgrad, det kommer att 

arbetas med arbetstidsmodeller och därtill kopplas IT-bemanningsstödet 

Time-Care. En projektledare är anställd för att leda arbetet. 

 

Det föreslås en samlad organisation för hela kommunens hemtjänst och 

hemsjukvård, vilket borde ge bättre förutsättningar för ett rehabiliterande 

arbetssätt och medverkar till att samverkan mellan SoL och HSL optimeras 

samt ger förutsättningar för en optimal bemanningsstruktur där redskap som 

Time Care och ruttsystem medverkar till en effektivare användning av 

personalresurser, men även till att personalutrymmen kan användas 

effektivare och det möjliggör också att samlat ansvar för larmfunktionen.  

 

Dessutom föreslås följande förändringar i verksamheten: 

 

• Ängslyckan ändrar inriktning från särskilt boende till 

trygghetsboende/bra bostäder för äldre 

 

• Det blir ytterligare ett demensboende på Glimringe (ersätter det 

planerade demensboendet på Solbacken) 

 

• Ekonomisk anhörigersättning beviljas inte i nya ärenden, de gamla 

ärendena kvarstår dock tills de upphör 

 

• Se över om allaktiveringen för äldre kan organiseras i en annan form 

 

• Förslag till ny taxa inom äldreomsorgen 
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Konsekvensbeskrivning 

 

Föreslagna åtgärder ligger inom lagstiftningens ramar och 

socialförvaltningens ledning ser åtgärderna som genomförbara.  

 

En minskning av antalet särskilda boendeformer förutsätter en omfattande 

satsning på det ordinära boendet och en personalförtätning av övriga särskilda 

boenden. Aktiv satsning på hemrehab blir ett nödvändigt inslag. Olika 

mellanboenden som seniorboenden, trygghetsboenden eller andra bra 

bostäder för äldre behöver tillskapas. 

 

För omsorgsnämnden skiljer det drygt 4 miljoner kr och för kommunen totalt 

skiljer det 5,3 mkr tkr mellan de två förslagen. Förslag 2 innebär att annan 

finansiering måste till. 

 

Frågan är hur kommuninvånarna och vårdtagarna kvalitetsmässigt kommer 

att uppleva en omstrukturerad äldreomsorg, där färre antal äldre får plats på 

särskilt boende och istället erbjuds insatser i det ordinära boendet. Det finns en 

stolthet och tradition att ha haft mycket låga trösklar till boende på särskilt 

boende, något som kommer att förändras. Dock visar aktuell forskning att 

boende i seniorboende/ trygghetsboende är den boendeform som visar högst 

tillfredsställelse och trygghet för äldre. Den förändring och omstrukturering 

av äldreomsorgen som här föreslås behöver därför inte nödvändigtvis ge 

sämre kvalitet. 

 

Efter information och diskussion uttalar både PRO och SPF gemensamt att de 

båda organisationerna förordar förslag 2, dvs delar av Glimringe, Hjälmå och 

Solbacken konverteras till trygghetsboende/bra bostäder för äldre. 

 

Pensionärsrådet beslutar: 

 

att via detta protokollsutdrag meddela omsorgsnämnden och  

      kommunfullmäktige PRO:s och SPF:s inställning i ärendet. 

 

----- 

 

 


