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Äldreförvaltningen

Utredning vårdserviceteam
Sammanfattning
Kristdemokraterna föreslår i en motion 2016-10-03 till kommunfullmäktige att
äldrenämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa
vårdserviceteam inom Haninges äldreomsorg. I motionen föreslås nyanlända
och personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få praktik i
äldreomsorgen. Motionen föreslår även att vårdserviceteamen ska kunna
utföra arbetsuppgifter som inte kräver någon längre vårdutbildning.
Äldreförvaltningen har redan ett väl fungerande samarbete både internt och
externt gällande att ta emot praktikanter. Arbetspraktik erbjuds för
språkutveckling, praktikanter och trainee på ett strukturerat sätt som utgår
från Kravmärkt yrkesroll.
Ett projekt inom avdelningen för ordinärt boende gällande införandet av
serviceteam kommer att genomföras under 2018.
Äldreförvaltningen ser att insatserna med hanteringen av praktikanter och
projektstarten av serviceteam till stor del överensstämmer med motionens
intentioner och har för avsikt att sammanfoga dessa.
Bakgrund
Kristdemokraterna föreslår i en motion 2016-10-03 till kommunfullmäktige att
äldrenämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa
vårdserviceteam inom Haninges äldreomsorg i enlighet med motionens
intentioner.
Bland annat föreslås i motionen att nyanlända eller andra personer som står
långt från arbetsmarknaden och som bedöms lämpliga ska kunna få
arbetsträning eller praktik i kommunens äldreomsorg. Motionen tar även upp
att vårdserviceteamen ska kunna utföra arbetsuppgifter som inte kräver
någon längre vårdutbildning. Resurserna bör användas på rätt sätt och att
varje personalkategori gör det som de är utbildade för. Genom att anställa
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fler som kan arbeta med service kan den utbildade personalen i
äldreomsorgen frigöra mer tid åt kvalificerade arbetsuppgifter
I ett yttrande med dnr ÄN 2016/468 anser förvaltningen att det är meningsfullt
att utreda förutsättningarna och avser att belysa möjligheter och svårigheter
med förslaget och därtill vilka konsekvenser och effekter som kan förväntas.
Äldreförvaltningens synpunkter
Äldreförvaltningen har sedan cirka 5 år tillbaka tagit emot arbetspraktikanter
för språkutveckling, praktik och trainee på ett strukturerat sätt. Samarbete
sker med kommunens andra förvaltningar och externa aktörer såsom
arbetsförmedling och samordningsförbundet Östra Södertörn.
Verksamheterna på äldreförvaltningen är positiva till arbetspraktik och tar
gärna emot fler praktikanter.
Den första delen i en arbetspraktik är ”Vårdservice” där uppdraget kan
variera, t.ex. tillagning av frukost, lunch, lokalvårdsuppgifter och aktiviteter
med boende. Den andra delen i arbetspraktiken är ”Första steget”. Det sker i
form av fältstudie för att få en inblick tillsammans med handledare. Tredje
steget är ”Lära ett yrke”. Det handlar om att lära sig baskunskaperna i yrket
utifrån Kravmärkt yrkesroll. Alla tre delarna dokumenteras av handledare i ett
framtaget material som utgår från Kravmärkt yrkesrolls ”StegVis”.
Just nu pågår samverkan med Centrum Vux (SFI) för att hitta möjligheter att
utveckla redan befintligt material för språkstödjare och språkutveckling. Detta
för att kunna erbjuda nyanlända arbetspraktik i ett tidigare skede och under
en längre period i det första vårdservice steget.
Äldreförvaltningen kommer genomföra ett projekt under 2018 med att införa
Serviceteam i avdelningen för ordinärt boende. Teamen kommer ansvara för
utförandet av biståndsbeviljade serviceinsatser.
Äldreförvaltningen ser att insatserna med hanteringen av praktikanter och
projektstarten av serviceteam till stor del överensstämmer med motionens
intentioner och har för avsikt att sammanfoga dessa.
Förslag till beslut
Utredningen godkänns.
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