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Bengt Erik Askerlund
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Socialnämndens arbetsutskott
Snau § 202

SN 2013/

Bemanning vid särskilt boende med anledning av ny författning,
SOSFS 2012:12
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden beslutar att bemanna särskilt boende nattetid med minst
en medarbetare per 15 boende per natt vilket innebär en utökning med
7.68 årsarbetare.
2. Socialnämnden beslutar att öka antalet biståndsbedömare med 1.0 årsarbetare.
3. Socialnämnden begär ytterligare 5.4 miljoner av kommunfullmäktige, inför
2014 års budget, för att bemanna på särskilt boende.
Bakgrund

I juni 2012 beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter gällande ansvaret för personer med
demenssjukdom och bemanning på särskilt boende. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2014.
I de nya föreskrifterna, SOSFS 2012:12, ställer man bland annat följande krav på kommunerna:


Socialnämnden ska fatta tydliga beslut där det framgår vilka hemtjänstinsatser som
den enskilde ska få i det särskilda boendet.



Socialnämnden ska regelbundet följa upp att besluten följs, på individnivå. Den
första uppföljningen ska ske fem till sju veckor efter det att den enskilde har flyttat
in. Därefter regelbundna uppföljningar minst en gång per år.



Om socialnämnden hittar brister ska åtgärder vidtas.



De särskilda boendena ska upprätta en genomförandeplan med utgångspunkt i besluten och regelbundet följa upp planen.



Både socialnämnden och de särskilda boendena är ansvariga för att boendet är bemannat dygnet runt så att peronal snabbt kan uppmärksamma om en person med
demenssjukdom behöver hjälp, tillskydd av liv, personlig säkerhet och hälsa.

I Mariestads kommun finns fem särskilda boenden; Ullerås med 60 platser (tre personal per
natt, en medarbetare per 20 boende), Fredslund med 39 platser (två personal per natt, en
medarbetare per 20 boende), Mariegärde med 52 platser (tre personal per natt, en medarbetare per 17 boende), Myran med 37 platser (två personal per natt, en medarbetare per 19
boende) och Kolarebacken med 20 platser (två personal per natt).
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Socialnämndens arbetsutskott
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Kolarebackens särskilda boende har en bemanning som motsvarar Socialstyrelsens nya krav
enligt SOSFS 2012:12. Övriga boenden har behov av att öka bemanningen för att nå upp till
Socialstyrelsens krav.
Förvaltningschefens förslag till beslut är att bemanna vid särskilt boende enligt
SOSFS 2012:12 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för
personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden) krav vilket
innebär 24.06 årsarbetare. Förslaget inkluderar även 1.0 årsarbetare biståndsbedömare.
Förvaltningschefens förslag är att socialnämnden begär ytterligare 14 miljoner av
Kommunfullmäktige för att bemanna enligt SOSFS 2012:12.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Lotta Hjoberg, förvaltningschef VoO, 2013-09-09
______________________________________________________
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