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Under maj så har uppstart av nya scheman skett för inre hemtjänst. Dessa scheman kommer 

att gälla från 4/5. När scheman nu är klara för båda hemtjänstgrupperna så har personalen 

minskat med 6,4 årsarbetare som legat på resursrader. Det schema som är lagt nu är utifrån 

rådande behov och den bemanning som krävs för att på ett gott och säkert sätt kunna utföra 

de beviljade insatserna till våra brukare. 

Från maj så övergår även nattpatrull helt till hemtjänst vilket innebär att sjuksköterska 

frikopplas och två personal bildar en nattpatrull som täcker upp både yttre verksamhet och 

treskillingen. Treskillingen kommer inte att ha någon fast nattbemanning då det är ett 

trygghetsboende med biståndsbeslut och således inget krav på dygnet runt bemanning. 

Ett aktivt arbete pågår med att använda TES optimalt och att in och ut checkningar blir en 

tydlig del av arbetsuppgifterna. Genom detta så är målet att kunna få fram timmar som 

stämmer med planerad tid och utförd tid.  

Ett fortsatt arbete med att få budget i balans är ständigt pågående och den stora posten som 

drar i väg är personalkostnader. Nu när bemanningen anpassas så ska det rimligtvis även ge 

resultat i budget.  Under mars så var den totala arbetade tiden 5336 timmar för båda 

hemtjänstgrupperna. Den budgeterade tiden var under samma period 3950 timmar och 

beslutad tid 3655 timmar inkl kringtid. Naturligtvis så är denna skillnad mellan arbetad tid 

och utförd tid en högt prioriterad fråga att arbeta med.   

Arbetet med att få igång tryggghetskamera kommer även det att vara en del i att använda 

resurser på rätt sätt. Under maj månad kommer möte att ske med leverantör av kameror för 

att starta upp med de trygghetskameror som finns. Målet är att innan sommaren kunna 

erbjuda trygghetskamera till några hemtjänsttagare som alternativ till tillsynsbesök. 
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