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Svar på återremitterad motion om att avskaffa 
minutstyrning i hemvården samt införa tillitsbaserat 
arbetssätt 
 

Sammanfattning 
Ida Edström för Socialdemokraterna och Maria Nyberg för Vänsterpartiet 
inkom i januari 2020 med en motion om att avskaffa minutstyrning i 
hemvården samt införa tillitsbaserat arbetssätt. Ett första svar på 
motionen togs fram av socialnämnden och kommunstyrelsen under 
våren/sommaren 2020. Kommunfullmäktige beslutade dock den 15 
september 2020 (§133) att återremittera ärendet till socialnämnden. I 
beslutet om återremittering framgick att: 
 
 Nämnden ska utveckla sitt svar hur man avser att förbättra  

förutsättningarna för tillitsbaserad styrning och ledning inom  
äldreomsorgen genom insatser inom kompetensutveckling,  
bemanning och arbetsvillkor 

 Nämnden ska ge ett tydliggörande över de ekonomiska  
konsekvenserna av ärendet som framgår i motionssvaret.  

 
Socialnämnden hanterade åter ärendet den 17 maj 2021 (§60) där 
socialförvaltningen presenterade en omfattande utredning där intervjuer 
med medarbetare inom hemvården genomförts. Socialnämnden antog 
socialförvaltningens svar som sitt eget svar på återremissen. 
Kommunstyrelsens ledningskontor instämmer till fullo i socialnämndens 
beslut. För mer detaljer och motivering hänvisas till socialförvaltningens 
gedigna utredning samt tillhörande tjänsteskrivelse från 15 april 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 29 juli 

2021 
 Protokollsutdrag från socialnämnden den 17 maj 2021 (§60) 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 april 2021 
 Bilaga 1 – Utredning och svar på återremiss avseende motion om 

att avskaffa minutstyrning inom hemvården samt införa 
tillitsbaserat arbetssätt daterad 2021-04-15 

 Kommunfullmäktiges protokoll den 15 september 2020 (§133) 
 Kommunstyrelsens protokoll den 25 augusti 2020 (§ 161) 
 Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 10 

augusti 2020 
 Protokollsutdrag från socialnämnden den 11 maj 2020 (§ 67) 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2020 
 Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemvården 



 Tjänsteskrivelse  2 (2) 

 2021-07-29 KS 2020-00151  
 
 
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

återremissen är besvarad. 
2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionens första att-sats. 
3) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionens 

andra att-sats inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd utifrån 
redan påbörjade åtgärder. 

 
 
Johan Harryson   
Kommundirektör    
 
 
Expedieras till: 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Socialnämnden 
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§ 60 Dnr 2020-00056  
 
Yttrande över motion om att avskaffa minutstyrning i 
hemvården samt införa tillitsbaserat arbetssätt 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har återremitterat ett motionssvar till 

socialnämnden. Det gäller en motion om att avskaffa minutsyrning inom 

hemvården samt införa tillitsbaserat arbetssätt. I beslutet om 

återremittering framgår att:  

  

* Nämnden ska utveckla sitt svar hur man avser att förbättra 

förutsättningarna för tillitsbaserad styrning och ledning inom 

äldreomsorgen genom insatser inom kompetensutveckling, bemanning 

och arbetsvillkor   

* Nämnden ska ge ett tydliggörande över de ekonomiska konsekvenserna 

av ärendet som framgår i motionssvaret.  

  

För att kunna svara på dessa frågeställningar behöver en beskrivning av 

helheten kring ledning och planering av arbetet inom hemvården 

göras samt en beskrivning av det befintliga planeringssystemet, styrning 

av arbetet, ledarskap och tillitsbaserad ledning och styrning. För att få 

med samtliga delar i detta har intervjuer med medarbetare inom 

hemvården genomförts för att få deras beskrivning och syn på 

planeringssystemet.  

  

Planering av arbetet inom hemvården - sammanfattning  
Hemvårdsarbetet syftar i första hand till att tillgodose behov hos den 

äldre befolkningen i dennes hem. Insatserna kan röra personlig hygien, 

mat, städning, hälso- och sjukvårdsinsatser med mera.  

 

Utgångspunkten för arbetet inom hemvården är att tillgodose den 

enskildes behov, även om medarbetarnas arbetsmiljö givetvis är viktig. 

För att säkerställa en god vård och omsorg samt patientsäkerhet krävs ett 

genomtänkt planeringssystem. Att tänka sig ett arbete med hemvård utan 

någon form av planeringssystem är svårt. Särskilt när det i dagsläget är 

tydligt specificerat vilka behov hos den enskilde som ska tillgodoses. 

  

När en insats har beviljats för en enskild beräknar hemvården den tid det 

tar att utföra insatserna i planeringssystemet. I detta arbete har 

medarbetare inom hemvården möjlighet att vara delaktiga i att uppskatta 

den tid som det tar att utföra insatsen i grundplaneringen. Under de första 

veckorna så valideras den faktiska tid hemvårdens medarbetare befinner 
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sig hos den enskilde med den tid som man uppskattade i 

grundplaneringen. Tar det längre tid än man uppskattat utökas tiden i 

grundplaneringen, tar det mindre tid minskas tiden. Det är viktigt att 

poängtera att den tid som här uppskattas i praktiken inte baseras på 

exakta minuter, men för att lägga in tiden i systemet så kräver systemet 

exakta minuter.   

   

Parallellt med planeringssystemet för den enskilde ligger 

planeringsschema för medarbetarna. Det är i det här momentet som den 

enskildes behov matchas mot den personella resursen. Det blir en 

gemensam uppgift för enhetschef, planerare och hemvårdens 

medarbetare att fördela resurserna så att de motsvarar den enskildes 

behov.  

 

All planering inom hemvården utgår från att den enskildes behov 

kommer i första hand. Hemvårdens medarbetare kan efter det att turerna 

delats ut, sinns emellan byta insatser till enskilda med varandra om de ser 

att planeringen praktiskt skulle bli bättre.  

   

I samtal med planerare och hemvårdens medarbetare så uppger de att 

dagsturerna beroende på personliga egenskaper kan upplevas som 

stressande. Några upplever stress då de fokuserar på klockslagen som de 

ska vara hos brukarna, några upplever stress med tanke på vilka de ska 

besöka och andra upplever stress beroende på vilka insatser som ska 

utföras. Om arbetsbelastningen är hög så hjälper det dock inte att man tar 

bort tidsangivelserna, arbetet kommer i vilket fall att upplevas som 

stressigt på grund av arbetsbelastning.   

   

Det planeringssystem som tillämpas inom hemvården är just precis vad 

det heter, ett planeringssystem, och ska vara ett stöd för både ledning 

och medarbetare inom hemvården. Den så kallade ”minutstyrningen” 

finns inte i det praktiska yrkesutövandet om du inte som medarbetare 

väljer att uppfatta det på det sättet.  

  

Tillitsbaserad ledning och styrning – sammanfattning  
Som ledarskapsfilosofi betraktat utgör tillitsbaserad ledning och 

styrning (TSL) ett sammanhållet koncept som bland annat omfattar 

organisationsteori, ledarskapsteori och kulturteori.  

Begreppet ”tillit” innehåller flera dimensioner, men i samband med 

styrning och ledarskap handlar tillit om relationer mellan aktörer i en 

organisation. Det handlar om en uttalad vilja i att ha tilltro till en annan 

aktör. Det krävs alltså en ömsesidig handling mellan minst två parter för 

att prata om tillit.  
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Karlskoga kommun har anammat en styrmodell som bygger på mål- och 

resultatstyrning. Denna modell gäller hela kommunen och dess 

förvaltningar.  Modellen är en uppifrån och ner modell. Det innebär att 

den övergripande ledningen (kan vara politiker, men även högre chefer) 

sätter mål, resultat och indikatorer. Organisationen förväntas alltså styras 

uppifrån och ner genom visioner, målformuleringar, handlingsplaner och 

indikatorer. TSL bygger på en styrning av organisation nerifrån och upp. 

Inom TSL är det professioner, uppdrag och tjänster som sätter formen för 

organisationen. På så sätt ligger fokus på själva tjänsteutövningen.  

   

Det finns ytterligare en styrmodell och som mer 

påtagligt styr arbetet inom socialförvaltningen och hemvården. Det är 

den så kallade byråkratiska styrmodellen. I korthet innebär den att det 

finns en lagstiftning som är styrande för verksamheten. Socialtjänstlagen 

är en ramlag som anger det fält inom vilken socialförvaltningen kan fatta 

beslut om behov och insatser. Mål- och resultatstyrning och TSL har en 

underordnad position i förhållande till den lagstiftning hemvården har att 

följa.    

   

Det finns idag ingen uttalad strategi eller handlingsplan inom 

socialförvaltningen att arbete med TSL som styrmodell. Det finns dock 

ett uttalat intresse att komplettera delar av TSL med befintliga 

styrmodeller inom förvaltningen. Inom samtliga verksamhetsområden 

inom förvaltningen finns exempel på arbeten som genomförts med TSL 

som förebild.  

   

På ett organisatoriskt plan finns förutsättningar för att implementera TSL 

inom hemvården. Men TSL:s styrande principer stämmer inte överens 

med den styrmodell som kommunen anammat. Om tanken är att enbart 

hemvården inom socialförvaltningen ska arbeta med TSL och införa den 

som helhet behöver hemvården utgå från en styrnings- och 

ledningsmodell som skiljer sig från kommunens styrmodell.  

 

Utifrån de förutsättningarna som finns i dagsläget finns en tydlig styrning 

och vilja i hemvårdens ledningsgrupp att aktivt arbeta med delar av 

tillitsbaserat arbetssätt. Tyngdpunkten ligger på att öka delaktigheten i 

alla led, från områdeschef till enskild brukare. Konkret innebär det att ta 

vara på den kompetensen som finns i verksamheten.  

För ledningsgruppen innebär det att arbeta för ett medarbetarnära 

ledarskap, att vägleda och coacha medarbetare till ett ökat självledarskap. 

För medarbetarnas del handlar det om att genom kompetens och 

erfarenhet påverka hur det dagliga arbetet planeras och genomförs hos 

hemvårdens brukare. En förutsättning för att öka medarbetarnas 

delaktighet är att bland annat skapa ökad förståelse för 

hemvårdsprocessen kopplat till gällande lagstiftning men också utifrån de 
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ekonomiska ramarna som hemvården har att förhålla sig till. En del i 

detta är aktivt arbete med medarbetarnas förhållningssättet till 

planeringsverktyget samt att planeringen sker utifrån brukarnas behov. 

Ett pågående arbete inom hemvården är att introduktionen för nya 

medarbetare ses över och säkerställer att det ges rätt förutsättningar att 

komma in i arbetet inom hemvården: att medarbetaren får 

genomgång/utbildning i de delar som behövs för att utföra arbetet med 

kvalité, men också att medvetandegöra ansvaret som följer med arbetet. 

En annan del som är aktuell är kompetensutvecklingssatsningen hos 

medarbetare. Sedan årets början har förvaltningen satsat på att 

vidareutbilda 25 medarbetare, varav 11 arbetar inom hemvården inom 

ramen för Äldreomsorgslyftet. Under hösten kommer fler 

komptensutvecklingssatsningar att göras som omfattar ca 80 av 

förvaltningens medarbetare som arbetar inom vård och omsorg.  

Det pågår även ett omfattande arbetsmiljöarbete inom hemvården som 

innebär att använda resurserna och kompetensen på rätt sätt, att skapa ett 

trygghetsteam och aktivt arbete med att öka frisknärvaron hos 

medarbetarna. 

All dessa delar bidrar till ökad delaktighet, engagemang och att 

förvaltningen blir en attraktiv arbetsgivare. 

 

Svar på frågeställningar i återremiss - sammanfattning  
När det gäller att svara på frågeställningen kring ett tydliggörande över 

ekonomiska konsekvenser så är detta inte helt enkelt att svara på i kronor 

och ören, men om nämnden ska peka på några genomförda 

kostnadsberäkningar så kan ett exempel vara att en minskning av 

effektivitet på 3,0 procentenheter med den prognos av ökat antal 

timmar av insatser motsvarar en kostnadsökning på ca 7 - 8 miljoner för 

2021.  

För att både ha ordning på budget och kvalité till brukarna kommer dock 

socialnämnden och dess förvaltning att fortsätta att använda 

planeringsverktyg för att säkerställa patientsäkerhet, kvalitet och 

ekonomisk följsamhet då avvikelser blir mycket kostsamma vilket 

beskrivs i exemplet ovan.    

   

När det gäller svar på hur nämnden avser att förbättra förutsättningarna 

för tillitsbaserad styrning och ledning inom äldreomsorgen genom 

insatser inom kompetensutveckling, bemanning och arbetsvillkor pågår 

ett arbete med att utveckla delar av ett tillitsbaserat arbetssätt. Detta görs 

bland annat genom ett arbete med att öka delaktigheten i planeringen i 

högre grad än vad som gjorts hittills. Ledningen inom hemvården 

kommer att fortsätta det påbörjade arbetet med att aktivt arbeta med 

förhållningssättet till befintligt planeringssystem och synsättet på det.  

Det innebär i sin tur att ledningen även kommer att arbeta med att öka 

delaktigheten hos medarbetarna inom hemvården genom att bland annat 
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skapa ökad förståelse för hemvårdsprocessen kopplat till gällande 

lagstiftning men också utifrån de ekonomiska ramarna som hemvården 

har att förhålla sig till.   

   

Gällande arbetsvillkor och bemanning pågår även utveckling i detta 

avseende. Bland annat så har socialnämnden beslutat att med de statliga 

medel som tillskjutits skapa ett trygghetsteam som bland annat kommer 

att åka på larm, vilket kommer att förbättra arbetsvillkoren avsevärt för 

övriga medarbetare som i lugn och ro kan arbeta hemma hos brukaren 

utan att själva behöva åka i väg på larm.  

Det kommer även att ske en utökning av bemanningen inom hemvård 

och inom vård- och omsorgsboende, samt att bemanningen vad det gäller 

legitimerade medarbetare kommer att öka. Detta i syfte att förbättra deras 

arbetsvillkor samt förbättra arbetsvillkoren för andra medarbetare då de 

kommer att kunna få stöd i större omfattning.   

   

Avseende kompetensutveckling så pågår satsningar även inom det 

området och ytterligare kommer att genomföras både vad det gäller 

undersköterskeutbildningar men även genom mer temainriktade 

satsningar, inom till exempel inom strokevård med mera. 

 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar ovanstående svar 

som sitt eget och därmed anser återremissen besvarad samt att svaret 

expedieras till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-15 

• Bilaga 1 – Utredning och svar på återremiss avseende motion om 

att avskaffa minutstyrning inom hemvården samt införa 

tillitsbaserat arbetssätt 2021-04-15 

 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden antog socialförvaltningens svar som sitt eget 

rörande återremiss avseende motion om att avskaffa minutsyrning 

inom hemvården samt införa tillitsbaserat arbetssätt. 

2. Socialnämnden anser därmed återremissen besvarad och expedierar 

svaret till kommunfullmäktige.  

 

Yvonne Möllberg (V) avstod från att delta i beslutet 

 

Expedieras till  

Kommunfullmäktige   
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Svar på återremiss avseende motion om att avskaffa 
minutsyrning inom hemvården samt införa 
tillitsbaserat arbetssätt   

Kommunfullmäktige har återremitterat ett motionssvar till 

socialnämnden. Det gäller en motion om att avskaffa minutsyrning inom 

hemvården samt införa tillitsbaserat arbetssätt. I beslutet om 

återremittering framgår att:  

  

• Nämnden ska utveckla sitt svar hur man avser att förbättra 

förutsättningarna för tillitsbaserad styrning och ledning inom 

äldreomsorgen genom insatser inom kompetensutveckling, 

bemanning och arbetsvillkor   

• Nämnden ska ge ett tydliggörande över de ekonomiska 

konsekvenserna av ärendet som framgår i motionssvaret.  

  

För att kunna svara på dessa frågeställningar behöver en beskrivning av 

helheten kring ledning och planering av arbetet inom hemvården 

göras samt en beskrivning av det befintliga planeringssystemet, styrning 

av arbetet, ledarskap och tillitsbaserad ledning och styrning. För att få 

med samtliga delar i detta har intervjuer med medarbetare inom 

hemvården genomförts för att få deras beskrivning och syn på 

planeringssystemet.  

  

Planering av arbetet inom hemvården - sammanfattning  
Hemvårdsarbetet syftar i första hand till att tillgodose behov hos den 

äldre befolkningen i dennes hem. Insatserna kan röra personlig hygien, 

mat, städning, hälso- och sjukvårdsinsatser med mera.  

 

Utgångspunkten för arbetet inom hemvården är att tillgodose den 

enskildes behov, även om medarbetarnas arbetsmiljö givetvis är viktig. 

För att säkerställa en god vård och omsorg samt patientsäkerhet krävs ett 

genomtänkt planeringssystem. Att tänka sig ett arbete med hemvård utan 

någon form av planeringssystem är svårt. Särskilt när det i dagsläget är 

tydligt specificerat vilka behov hos den enskilde som ska tillgodoses. 
  
När en insats har beviljats för en enskild beräknar hemvården den tid det 

tar att utföra insatserna i planeringssystemet. I detta arbete har 

medarbetare inom hemvården möjlighet att vara delaktiga i att uppskatta 

den tid som det tar att utföra insatsen i grundplaneringen. Under de första 

veckorna så valideras den faktiska tid hemvårdens medarbetare befinner 
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sig hos den enskilde med den tid som man uppskattade i 

grundplaneringen. Tar det längre tid än man uppskattat utökas tiden i 

grundplaneringen, tar det mindre tid minskas tiden. Det är viktigt att 

poängtera att den tid som här uppskattas i praktiken inte baseras på 

exakta minuter, men för att lägga in tiden i systemet så kräver systemet 

exakta minuter.   

   

Parallellt med planeringssystemet för den enskilde ligger 

planeringsschema för medarbetarna. Det är i det här momentet som den 

enskildes behov matchas mot den personella resursen. Det blir en 

gemensam uppgift för enhetschef, planerare och hemvårdens 

medarbetare att fördela resurserna så att de motsvarar den enskildes 

behov.  

 

All planering inom hemvården utgår från att den enskildes behov 

kommer i första hand. Hemvårdens medarbetare kan efter det att turerna 

delats ut, sinns emellan byta insatser till enskilda med varandra om de ser 

att planeringen praktiskt skulle bli bättre.  

   

I samtal med planerare och hemvårdens medarbetare så uppger de att 

dagsturerna beroende på personliga egenskaper kan upplevas som 

stressande. Några upplever stress då de fokuserar på klockslagen som de 

ska vara hos brukarna, några upplever stress med tanke på vilka de ska 

besöka och andra upplever stress beroende på vilka insatser som ska 

utföras. Om arbetsbelastningen är hög så hjälper det dock inte att man tar 

bort tidsangivelserna, arbetet kommer i vilket fall att upplevas som 

stressigt på grund av arbetsbelastning.   

   

Det planeringssystem som tillämpas inom hemvården är just precis vad 

det heter, ett planeringssystem, och ska vara ett stöd för både ledning 

och medarbetare inom hemvården. Den så kallade ”minutstyrningen” 

finns inte i det praktiska yrkesutövandet om du inte som medarbetare 

väljer att uppfatta det på det sättet.  

  

Tillitsbaserad ledning och styrning – sammanfattning  
Som ledarskapsfilosofi betraktat utgör tillitsbaserad ledning och 

styrning (TSL) ett sammanhållet koncept som bland annat omfattar 

organisationsteori, ledarskapsteori och kulturteori.  

Begreppet ”tillit” innehåller flera dimensioner, men i samband med 

styrning och ledarskap handlar tillit om relationer mellan aktörer i en 

organisation. Det handlar om en uttalad vilja i att ha tilltro till en annan 

aktör. Det krävs alltså en ömsesidig handling mellan minst två parter för 

att prata om tillit.  
  
   

Karlskoga kommun har anammat en styrmodell som bygger på mål- och 

resultatstyrning. Denna modell gäller hela kommunen och dess 

förvaltningar.  Modellen är en uppifrån och ner modell. Det innebär att 
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den övergripande ledningen (kan vara politiker, men även högre chefer) 

sätter mål, resultat och indikatorer. Organisationen förväntas alltså styras 

uppifrån och ner genom visioner, målformuleringar, handlingsplaner och 

indikatorer. TSL bygger på en styrning av organisation nerifrån och upp. 

Inom TSL är det professioner, uppdrag och tjänster som sätter formen för 

organisationen. På så sätt ligger fokus på själva tjänsteutövningen.  

   

Det finns ytterligare en styrmodell och som mer 

påtagligt styr arbetet inom socialförvaltningen och hemvården. Det är 

den så kallade byråkratiska styrmodellen. I korthet innebär den att det 

finns en lagstiftning som är styrande för verksamheten. Socialtjänstlagen 

är en ramlag som anger det fält inom vilken socialförvaltningen kan fatta 

beslut om behov och insatser. Mål- och resultatstyrning och TSL har en 

underordnad position i förhållande till den lagstiftning hemvården har att 

följa.    

   

Det finns idag ingen uttalad strategi eller handlingsplan inom 

socialförvaltningen att arbete med TSL som styrmodell. Det finns dock 

ett uttalat intresse att komplettera delar av TSL med befintliga 

styrmodeller inom förvaltningen. Inom samtliga verksamhetsområden 

inom förvaltningen finns exempel på arbeten som genomförts med TSL 

som förebild.  

   

På ett organisatoriskt plan finns förutsättningar för att implementera TSL 

inom hemvården. Men TSL:s styrande principer stämmer inte överens 

med den styrmodell som kommunen anammat. Om tanken är att enbart 

hemvården inom socialförvaltningen ska arbeta med TSL och införa den 

som helhet behöver hemvården utgå från en styrnings- och 

ledningsmodell som skiljer sig från kommunens styrmodell.  
 
Utifrån de förutsättningarna som finns i dagsläget finns en tydlig styrning 

och vilja i hemvårdens ledningsgrupp att aktivt arbeta med delar av 

tillitsbaserat arbetssätt. Tyngdpunkten ligger på att öka delaktigheten i 

alla led, från områdeschef till enskild brukare. Konkret innebär det att ta 

vara på den kompetensen som finns i verksamheten.  

För ledningsgruppen innebär det att arbeta för ett medarbetarnära 

ledarskap, att vägleda och coacha medarbetare till ett ökat självledarskap. 

För medarbetarnas del handlar det om att genom kompetens och 

erfarenhet påverka hur det dagliga arbetet planeras och genomförs hos 

hemvårdens brukare. En förutsättning för att öka medarbetarnas 

delaktighet är att bland annat skapa ökad förståelse för 

hemvårdsprocessen kopplat till gällande lagstiftning men också utifrån de 

ekonomiska ramarna som hemvården har att förhålla sig till. En del i 

detta är aktivt arbete med medarbetarnas förhållningssättet till 

planeringsverktyget samt att planeringen sker utifrån brukarnas behov. 

Ett pågående arbete inom hemvården är att introduktionen för nya 

medarbetare ses över och säkerställer att det ges rätt förutsättningar att 

komma in i arbetet inom hemvården: att medarbetaren får 
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genomgång/utbildning i de delar som behövs för att utföra arbetet med 

kvalité, men också att medvetandegöra ansvaret som följer med arbetet. 

En annan del som är aktuell är kompetensutvecklingssatsningen hos 

medarbetare. Sedan årets början har förvaltningen satsat på att 

vidareutbilda 25 medarbetare, varav 11 arbetar inom hemvården inom 

ramen för Äldreomsorgslyftet. Under hösten kommer fler 

komptensutvecklingssatsningar att göras som omfattar ca 80 av 

förvaltningens medarbetare som arbetar inom vård och omsorg.  

Det pågår även ett omfattande arbetsmiljöarbete inom hemvården som 

innebär att använda resurserna och kompetensen på rätt sätt, att skapa ett 

trygghetsteam och aktivt arbete med att öka frisknärvaron hos 

medarbetarna. 

All dessa delar bidrar till ökad delaktighet, engagemang och att 

förvaltningen blir en attraktiv arbetsgivare. 

 

  
Svar på frågeställningar i återremiss - sammanfattning  
När det gäller att svara på frågeställningen kring ett tydliggörande över 

ekonomiska konsekvenser så är detta inte helt enkelt att svara på i kronor 

och ören, men om nämnden ska peka på några genomförda 

kostnadsberäkningar så kan ett exempel vara att en minskning av 

effektivitet på 3,0 procentenheter med den prognos av ökat antal 

timmar av insatser motsvarar en kostnadsökning på ca 7 - 8 miljoner för 

2021.  
För att både ha ordning på budget och kvalité till brukarna kommer dock 

socialnämnden och dess förvaltning att fortsätta att använda 

planeringsverktyg för att säkerställa patientsäkerhet, kvalitet och 

ekonomisk följsamhet då avvikelser blir mycket kostsamma vilket 

beskrivs i exemplet ovan.    
   

När det gäller svar på hur nämnden avser att förbättra förutsättningarna 

för tillitsbaserad styrning och ledning inom äldreomsorgen genom 

insatser inom kompetensutveckling, bemanning och arbetsvillkor pågår 

ett arbete med att utveckla delar av ett tillitsbaserat arbetssätt. Detta görs 

bland annat genom ett arbete med att öka delaktigheten i planeringen i 

högre grad än vad som gjorts hittills. Ledningen inom hemvården 

kommer att fortsätta det påbörjade arbetet med att aktivt arbeta med 

förhållningssättet till befintligt planeringssystem och synsättet på det.  

Det innebär i sin tur att ledningen även kommer att arbeta med att öka 

delaktigheten hos medarbetarna inom hemvården genom att bland annat 

skapa ökad förståelse för hemvårdsprocessen kopplat till gällande 

lagstiftning men också utifrån de ekonomiska ramarna som hemvården 

har att förhålla sig till.   

   

Gällande arbetsvillkor och bemanning pågår även utveckling i detta 

avseende. Bland annat så har socialnämnden beslutat att med de statliga 

medel som tillskjutits skapa ett trygghetsteam som bland annat kommer 

att åka på larm, vilket kommer att förbättra arbetsvillkoren avsevärt för 
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övriga medarbetare som i lugn och ro kan arbeta hemma hos brukaren 

utan att själva behöva åka i väg på larm.  

Det kommer även att ske en utökning av bemanningen inom hemvård 

och inom vård- och omsorgsboende, samt att bemanningen vad det gäller 

legitimerade medarbetare kommer att öka. Detta i syfte att förbättra deras 

arbetsvillkor samt förbättra arbetsvillkoren för andra medarbetare då de 

kommer att kunna få stöd i större omfattning.   

   

Avseende kompetensutveckling så pågår satsningar även inom det 

området och ytterligare kommer att genomföras både vad det gäller 

undersköterskeutbildningar men även genom mer temainriktade 

satsningar, inom till exempel inom strokevård med mera.  

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-15 

 

Bilaga 1 – Utredning och svar på återremiss avseende motion om att 

avskaffa minutstyrning inom hemvården samt införa tillitsbaserat 

arbetssätt 2021-04-15  
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1. Inledning 

Maria Nyberg (V) och Ida Edström (S) lämnade i januari 2020 en motion 

där de föreslog kommunfullmäktige besluta att avskaffa minutstyrning, 

samt att införa ett tillitsbaserat arbetssätt i hemvården. I april 2020 

lämnade socialförvaltningen ett svar på motionen. I svaret föreslog 

socialnämnden att avslå motionen om att avskaffa minutstyrningen i 

hemvården med motiveringen att det finns ekonomiska risker med att 

ändra planeringssystem. Socialnämnden föreslog även att avslå motionen 

om tillitsbaserad styrning med motiveringen att det pågår arbete med att 

öka medarbetarnas inflytande vid schemaläggning.  

 

I kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 står att: Kommunfullmäktige 

beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden för att nämnden ska 

utveckla sitt svar hur man avser att förbättra förutsättningarna för 

tillitsbaserad styrning och ledning inom äldreomsorgen genom insatser 

inom kompetensutveckling, bemanning och arbetsvillkor samt ge ett 

tydliggörande över de ekonomiska konsekvenserna av ärendet som 

framgår i motionssvaret.   

 

För att kunna lämna ett relevant svar på återremissen så behöver även 

frågorna från den första motionssvaret besvaras. Det handlar om att få 

en helhetsbild över ledning och planering av arbetet inom hemvården. 

Utan en sådan helhetsbild blir det svårt att ta ställning till detaljer kring 

ledning och planering. En sådan helhetsbild omfattar en beskrivning av 

det befintliga planeringssystemet, styrning av arbetet och ledarskap.  

 

För att få en tydligare beskrivning av helhetsbilden har intervjuer 

med medarbetare inom hemvården genomförts för att få deras 

beskrivning och syn på planeringssystemet.  

2. Bakgrund 

2.1 Uppdrag, planering, förutsättningar och styrning  

Hemvårdsarbetet syftar i första hand till att tillgodose behov hos den 

äldre befolkningen i den äldres hem. Det är viktigt att lyfta fram att 

hemvården även riktar sig till andra målgrupper än äldre men som har 

behov av denna typ av insatser, dessa blir fler och 

fler. Insatserna kan handla om personlig hygien, mat, städning, hälso- 

och sjukvårdsinsatser med mera. Utgångspunkten för arbetet inom 

hemvården är att tillgodose den enskildes behov, med det 

perspektivet kommer medarbetarnas behov i andra hand, även 

om medarbetarnas arbetsmiljö givetvis är viktig. Den ekvation som 

hemvården har att hantera är att det finns en viss volym hemvårdstjänster 

som ska utföras och det finns en viss volym tjänster i form av personella 

resurser. Dessa två storheter behöver på något sätt matchas 

samman utifrån de ekonomiska ramar nämnden har att tillgå. Det faller 

på sin orimlighet att arbetet skulle ske slumpmässigt utifrån hur den 

enskilde medarbetaren lägger upp sin dag och förväntas komma ihåg alla 

arbetsuppgifter. För att säkerställa en god vård och omsorg samt 
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patientsäkerhet krävs ett genomtänkt planeringssystem. I takt med att 

behoven blir mer specifika och mer omfattande ställs höga krav på 

planeringssystemets kapacitet. 

2.2 Om att planera hemvårdens arbete  

Hemvårdens arbete kan i Sverige härledas tillbaka till tidigt 50-tal. Under 

50- och 60-talet så utgjordes hemvårdens arbete i stort av så 

kallade hemsamariter. Det var hemmafruar som efter en särskild 

rekryteringsprocedur kunde få arbete som hemsamarit. Hemsamariterna 

tilldelades äldre på ett personligt plan, det vill säga att en hemsamarit fick 

omsorg över ett uttalat antal äldre. Det fanns redan här en tidsstyrning på 

så sätt att tiden hos respektive äldre var förutbestämd. Däremot var det en 

överenskommelse mellan hemsamarit och den äldre om vad som behövde 

utföras. Hemsamariten utgick hemifrån och hade ingen arbetsledning 

eller kontakt med kollegor.   

  

Mycket vatten har runnit under hemvårdens broar sedan dess, men det är 

fortfarande vanligt att arbetsvillkoren för hemvårdens 

medarbetare beskrivs i termer av stress och hög arbetsbelastning, vilket 

det även gjorde på hemsamaritens tid. Från att hemsamariterna utgått från 

personligt utsedda äldre utan kontakt med kollegor så har det hänt 

mycket inom hemvården vad gäller planering av arbetet. Det är inte 

tanken att här beskriva de olika faser av planeringssystem som funnits. 

Det är bara av intresse att göra denna korta historiska tillbakablick för att 

få en bild av hur det hela började.   

  

Att tänka sig ett arbete med hemvård utan någon form av 

planeringssystem är svårt. Särskilt när det i dagsläget är tydligt 

specificerat vilka behov hos den enskilde som ska tillgodoses. Det finns 

bland annat dokumenterat i biståndsbeslutet och i vissa fall även i 

genomförandeplaner. Det är viktigt ur rättvise och jämställdhetsaspekter 

att kunna visa att enskilda faktiskt har fått den hjälp de fått beslut om att 

få. Ur det perspektivet har en stor förändring skett där inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) fastslagit att biståndsbesluten inte ska vara av 

ramkaraktär då den typen av beslut inte blir överklagningsbara och 

tydliga för den enskilde.  

3. Nuläge- hur det går till i praktiken  

Det första steget för att få tillgång till hemvård är att 

den enskilde vänder sig 

till socialförvaltningen. Den enskilde lämnar uppgifter om vad hen vill ha 

hjälp med. I handläggarens kontakt med den enskilde beskriver hen vilka 

behov av stöd den har, handläggaren gör en utredning och beslutar om 

den enskilde ska få hemvård eller inte (avslag är högst sällsynt), detta 

görs på delegation av socialnämnden. Utifrån de insatser som beviljats 

har handläggaren en schablonlista där tiden för varje insats finns 

framräknad. Tiden som är framräknad i schablonlistan utgår från att varje 

insats tidsmässigt beräknas som en enskild insats. Är det så att 

den enskilde har fått flera insatser beviljade när uppdraget lämnas över 

till hemvården, är tiden som är beräknad för uppdraget oftast tilltagen 

i överkant visar de journalgranskningar som genomförts.  
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När hemvården får uppdraget läggs uppgifter om den enskilde och den 

tid man beräknar att det tar att utföra insatserna in i planeringssystemet 

(den så kallade grundplaneringen). Planerare 

och Medarbetare (kontaktperson) inom hemvården gör utifrån tidigare 

erfarenhet och kunskap en uppskattning av hur lång tid det kommer att ta 

att utföra insatserna. Redan i det här skedet kan alltså hemvårdens 

medarbetare, beroende på hur arbetet i hemvårdsgruppen är upplagt, vara 

delaktig att uppskatta den tid det tar att utföra insatsen. Det handlar om 

att lägga in en ungefärlig tid i det som man kallar för en 

första grundplaneringen.   

  

Under de första veckorna som hemvården besöker den enskilde för att 

utföra insatserna sker en dialog med hen om hur den vill ha insatserna 

utförda. Det sker också en validering av den enskildes behov eftersom 

handläggaren enbart gjort en bedömning utifrån muntlig eller skriftlig 

information. Hemvårdens medarbetare möter den enskilde i hemmet och 

har under den här första tiden möjlighet att tillsammans bilda sig en 

uppfattning om hur väl bedömningen stämmer med de verkliga behoven. 

Om det framkommer stora avvikelser rapporteras det tillbaka 

till handläggaren som då fattar utreder det på nytt.  

  

Under de här första veckorna så valideras den faktiska tid hemvårdens 

medarbetare befinner sig hos den enskilde med den tid som man 

uppskattade i grundplaneringen. Tar det längre tid än man uppskattat 

utökas tiden i grundplaneringen, tar det mindre tid minskas tiden. Det 

vanliga förfaringssättet är att ta till mer tid i början eftersom det för 

planeringens skull är lättare att i efterhand reglera ner tiden än att reglera 

upp den. Det är viktigt att poängtera att den tid som här uppskattas i 

praktiken inte baseras på exakta minuter, men för att lägga in tiden i 

systemet så kräver systemet exakta minuter.   

  

I det här skedet har planerare och hemvårdens medarbetare kommit så 

långt att de för den enskilde kommit fram till hur behovet ser ut och 

vilken tid det tar att utföra insatserna. Nästa steg blir att för den dagliga 

planeringen av hemvårdens arbete plocka fram samtliga enskilda som 

just den dagen ska få sina hemvårdsbehov tillgodosedda. Eftersom 

planeraren lagt in alla i grundplaneringen så plockar planeringssystemet 

fram just de enskilda som för dagen är aktuella, detta säkerställer att 

ingen glöms.   

  

Parallellt med planeringssystemet för de enskilda ligger 

planeringsschema för medarbetarna. Det är i det här momentet som 

den enskildes behov matchas mot den personella resursen. För att prata 

klarspråk är det som tidigare nämnts den enskildes behov som styr 

planeringen för medarbetarna och inte tvärt om. Det blir en gemensam 

uppgift för enhetschef, planerare och hemvårdens medarbetare att fördela 

resurserna så att de motsvarar de enskildas behov.   

  

Utifrån ett medarbetarperspektiv ser det något annorlunda ut. Många av 

de enskilda har hemvårdsinsatser under dygnets alla timmar. 
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Den enskilde kan behöva hjälp att ta sig upp på morgonen, hjälp med mat 

mitt på dagen, medicinering och att komma i säng på kvällen, och det är 

inte ovanligt att en brukare har stöd 5–7 gånger per dygn. Planerarens 

uppgift blir utifrån resurser i form av medarbetare att lägga ett 

schema för medarbetarna som täcker in de enskildas behov av insatser. 

Som behovet ser ut är det inte möjligt för medarbetarna att välja när och 

hur mycket man vill arbeta. För att ta ett drastiskt exempel. Det är inte 

möjligt för alla medarbetare att ta ledigt på måndagar, även om man 

skulle önska det. Det är det här som är den yttersta grunden i all 

planering inom hemvården, att de enskildas behov kommer i första 

hand. Det här är i sig inte kontroversiellt, men har blivit det i samband 

med heltidsprojektet då planeringen av arbetsscheman 

gjordes om. Självklart förstår medarbetarna att alla inte kan vara lediga 

samtidigt, men det kräver långsikt planering för att inte hamna 

i att medarbetarnas arbetstidsläggning blir på bekostnad av att brukarna 

inte får sina behov tillgodosedda  

  

Det är planeraren som utifrån planeringssystemet förslag går igenom 

dagens uppgifter och gör justeringar eftersom det kan hända saker som 

man under den specifika dagen behöver ändra. Det kan vara 

sjukhusbesök, någon blir sjuk etcetera. Eftersom planeraren får en direkt 

överblick i datorn över vilka enskilda de 6 turerna ska besöka, kan 

planeraren visuellt se om det finns luckor inom turer eller om det är för 

många uppgifter på någon tur. Här gör planerarna lite olika. Några styr 

den här delen av planeringen själva medan andra gör planeringen i dialog 

med hemvårdens medarbetare. Det ska här nämnas att medarbetarna 

inom hemvården oberoende av hur planerarna gjort inte varit missnöjda 

med den delen av arbetet (vilket framkommer i intervjuerna). Planerarna 

har här också möjlighet att fördela enskilda med större och tyngre behov 

rättvist mellan turerna.   

  

Hemvårdens medarbetare kan efter det att turerna delats ut, sinns emellan 

byta insatser till enskilda med varandra om de ser att planeringen 

praktiskt skulle bli bättre. Dessa ändringar behöver inte justeras i 

dagsturerna utan registreras i samband med besök hos de enskilda.  

  

När sedan hemvårdens medarbetare kommer hem till den enskilde så 

checkar man in med mobilen. Genomför sina insatser och när man 

lämnar den enskilde så checkar man ut. Det innebär att systemet 

registrerar enbart den tid som medarbetaren är hos den enskilde. Det är 

den tid som brukar benämnas med ”direkt utförd tid”. Det är viktigt att 

påpeka att den direkta brukartiden inte säger något om kvaliteten på det 

arbete som utförs. Av det skälet är direkt utförd brukartid inget mått som 

bör användas för att mäta kvalitet. Planerarna gör med olika 

tidsintervaller, men minst en gång i månaden, en jämförelse mellan 

planerad tid hos den enskilde och utförd tid hos den enskilde. Är det så 

att planeraren över en längre tidsperiod ser att det går åt mer eller mindre 

tid än planerat hos en enskild så kan man tillsammans med hemvårdens 

medarbetare justera tiden upp eller ner så att den utförda tiden blir att 

överensstämma med den planerade tiden. Denna validering är viktig för 

att det ska vara möjligt att bemanna hemvården med rätt storlek på 



   7 (15) 

  
 
 

 

resurserna. Det innebär också att planeringssystemet direkt visar om 

hemvårdsgruppen har underkapacitet. Hemvårdens 

medarbetare, Planerare och enhetschefer anser att planeringssystem 

innebär en fördel när det gäller att visa på om man har tillräckligt med 

resurser för att utföra arbetet eller inte, vilket även det framkommer i 

intervjuerna.   

  

För en enskild medarbetare finns det ytterligare möjligheter genom 

planeringssystemet. Eftersom planering är sammankopplad via 

dagsturerna kan medarbetare som är klara påkalla för sina kollegor och 

erbjuda sig att hjälpa till. Även det omvända gäller. Om det är så att ett 

besök hos en enskild av någon anledning drar ut på tiden, kan man via 

mobilen påkalla stöd från kollegor. Planeringssystemet är dock inte 

hundraprocentigt med tanke på att medarbetare inom hemvården jobbar 

olika snabbt. Det är inte möjligt att anpassa tidsplaneringen efter den takt 

som medarbetarna kan arbeta.   

  

I samtal med planerare och hemvårdens medarbetare så uppger de 

att dagsturerna beroende på personliga egenskaper kan upplevas som 

stressande. Några upplever stress då de fokuserar på klockslagen som de 

ska vara hos de enskilda, några upplever stress med tanke på vilka de ska 

besöka och andra upplever stress beroende på vilka insatser som ska 

utföras. Om arbetsbelastningen är hög så hjälper det dock inte att man tar 

bort tidsangivelserna, arbetet kommer i vilket fall att upplevas som 

stressigt på grund av arbetsbelastning.  

  

Mot bakgrund av det som här redovisats är det inte möjligt att göra en 

redovisning av kostnader för olika planeringssystem eller vilka 

ekonomiska konsekvenser olika systemen kan ge. Oavsett om man har 

stöd av ett planeringssystem som är digitaliserat eller man arbetar på 

något annat sätt, är det mycket svårt att beräkna ekonomiska 

konsekvenser av de olika planeringssystem som man har. Det man vet är 

att arbetet som ska utföras inom hemvården behöver en noggrann 

planering (något som forskningen visar att man behövde redan på 60-

talet).  

  

Det planeringssystem som tillämpas inom hemvården är just precis vad 

det heter, ett planeringssystem och ska vara ett stöd för både ledning 

och medarbetare inom hemvården. Den så kallade ”minutstyrningen” 

finns inte i det praktiska yrkesutövandet om du inte 

som medarbetare väljer att uppfatta det på det sättet. Här har 

argumenterats för att ”minuterar” ligger inlagt i planeringssystemet, men 

att arbetet i praktiken inte är styrt på minutnivå.   

  

I första hand diskuteras här hur det planeringssystem som man har inom 

hemvården fungerar i praktiken. Ett planeringssystem är i sin form 

neutralt. Frågan om planeringssystemet är bra eller dåligt ska i första 

hand bedömas utifrån frågan om det ger medarbetarna planeringsstöd för 

att utföra sitt arbete och även kunna följa upp om den enskilde får den 

hjälp och stöd den har rätt till. Hur denna planering och de 

planeringsverktyg som finns till förfogande ska utformas är en fråga 
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främst för förvaltningens vård- och omsorgsområdet.  Intervjuer med 

hemvårdens medarbetare och planerare visade att det fanns en stor 

tillfredsställelse med planeringssystemet. Samtidigt är det så att 

planeringssystemet i sin tillämpning kan framstå som kontrollerande, 

men likväl ger systemet utrymme för medarbetarna att utöva delaktig och 

inflytande på hur arbete ska planeras och utföras. Det är i gränslandet 

mellan delaktighet och kontroll som den tillitsbaserade styrningen och 

ledningen skall ses.   

 

4. Teori och praktik- och tillitsbaserad styrning och 
ledning 

I motionen ställdes frågan om förutsättningar för att genomföra en 

tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) inom hemvården. Frågan kan 

vid en först anblick framstå som enkel, men den rymmer flera 

dimensioner. Som ledarskapsfilosofi betraktat utgör TSL ett 

sammanhållet koncept som bland annat omfattar organisationsteori, 

ledarskapsteori och kulturteori. Tyvärr är det inte ovanligt att man bryter 

ut delar av konceptet och kallar det för TSL. Till exempel så kan man 

reducera TSL till termer av ”jag litar på att du gör det du ska göra” eller 

något mer utvecklat ”jag litar på dig och du litar på mig”. Det händer 

också att delegering av arbetsuppgifter och ansvar sker under tillitens 

täckmantel, som ett sätt att skjuta ifrån sig ansvar och arbetsuppgifter.   

 

4.1 Vad innebär begreppet tillit?  
Vad menar vi när vi pratar om tillit? Att det är någon man litar på, någon 

som vi visar tilltro, någon som man har förtroende för. Begreppet 

tillit innehåller flera dimensioner, men i samband med styrning och 

ledarskap handlar tillit om relationer mellan aktörer i en organisation. Det 

saknas dock en gemensam och enhetlig definition av tillitsbegreppet. För 

att närma sig tillitbegreppets innehåll får man lägga samman flera 

definitioner. En sådan definition menar att tillit kan definieras som 

tilltron till en annan aktörs goda vilja. Det handlar om en uttalad 

vilja i att ha tilltro en annan aktör. Saknas denna goda vilja blir det svårt 

att bygga tillit överhuvudtaget. Enligt den här definitionen räcker det inte 

med att en aktör visar god vilja till tillit. Den goda viljan måste obetingat 

vara ömsesidig mellan minst två aktörer. Inom en organisation kan man 

således inte hävda att man arbetar tillitsbaserat om det inte involverar fler 

än en aktör. Finns ett uttalat misstroende mellan aktörer behöver man 

reda ut vad misstroendet i så fall grundar sig i.  

  

Det krävs alltså en ömsesidig handling mellan minst två parter för att 

prata om tillit. Men det räcker inte med bara handling. En mer utvecklad 

definition tar fasta på tillit som ett emotionellt tillstånd. Tillit kan inte 

uppstå ur intet. Det handlar om de upplevelser aktörerna har av 

varandra. För att få en upplevelse av varandra krävs en process där 

aktörerna lär känna varandra. Det är alltså inte möjligt att enbart påstå att 

det råder tillit i relationer. Tilliten är i högsta grad en produkt av en 

längre process. Det aktörerna successivt bygger upp under en sådan 

process är varandras tillitsvärdighet. I det perspektivet blir inte tillit något 

man har, utan något man förtjänar.  
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Så långt innebär tillit något som utgår från god vilja, ömsesidighet, 

uppstår ur en process och förtjänas. Men det är inte tillräckligt. Det finns 

ytterligare en definition som berör aktörernas sårbarhet inför varandra. 

För att skapa en tillit behöver aktörerna riskera något, blotta sig, visa sig 

sårbar. Det är denna sårbarhet inför varandra som aktörerna lägger 

i potten för att skapa tillit. Tillit handlar sedan om att aktörerna inte 

utnyttjar varandras sårbarheter. Det alltså helt tvärtom mot vad som sker i 

en maktkultur där det är av yttersta vikt att verkligen hitta svagheter hos 

andra och utnyttja dem för sin egen vinning. På så sätt utmanar TSL alla 

ledarskapsidéer som bygger på att makt koncentreras till en nivå i 

organisationen.  

4.2 Hur ser det organisatoriska sammanhanget ut?  

Frågan är hur tillit kan bli ett begrepp som är centralt i styrning och 

ledarskap. Mycket kortfattat så finns det en historia bakom 

tillitsbegreppets framfart inom ledarskapsprogram. Utgångspunkten är 

det lednings- och styrningssystem som benämns New 

Public Management (NPM). NPM genom fördes inom offentlig sektor i 

Sverige på 60- och 70-talet och innebar att man försökte effektivisera 

arbetet. För att ta några korta exempel så finns inom NPM tankar om att 

köpa och sälja tjänster (beställa och utföra) och mål- och resultatstyrning. 

Senare års forskning har visat att just mål- och resultatstyrningen inte 

fungerar i praktiken. Inom organisationer så byggs det upp minst två 

kulturer. En kultur för dem som är satta att leda organisationerna och en 

kultur för dem som ska utföra tjänsterna. Det forskningen visat är att det 

blivit ett allt för stort glapp mellan dessa kulturer för att organisationer 

ska kunna vara effektiva. De vanligaste lösningarna på problemet med 

glappet är att ledningen får gå kurser om att leda på ett bättre sätt. Det har 

visat sig att det inte heller har räckt till. Det är här tillitsbegreppet och 

tankarna kring tillit i organisationen börjar få fäste. Tanken med 

tillitsbaserad styrning och ledning är att med tillit som verktyg kunna 

minska glappet mellan dessa kulturer. Det ömsesidiga misstroende som 

verkar finnas mellan ledning och de som utför tjänsterna ska kunna 

överbryggas med tillit.   

  

Karlskoga kommun har anammat en styrmodell som ska gälla för hela 

kommunen och dess förvaltningar. Det är en styrmodell som i 

stort bygger på NPM. Tydligaste kopplingen till NPM är att kommunen 

anammat mål- och resultatstyrning och att det är en utpräglad uppifrån 

och ner modell. Det innebär att den övergripande ledningen (kan vara 

politiker, men även högre chefer) sätter mål, resultat och 

indikatorer. Organisationen förväntas alltså styras uppifrån och ner 

genom visioner, målformuleringar, handlingsplaner och indikatorer.   

  

Förenklat kan man sägas att TSL bygger på en styrning av organisation 

nerifrån och upp. Inom TSL är det professioner, uppdrag och tjänster som 

sätter formen för organisationen. På så sätt ligger fokus på själva 

tjänsteutövningen. Tjänsteproduktionen är det som ska sättas i första 

rummet när man bygger en organisation. Inom ramen för TSL blir i 

princip alla andra funktioner inom en organisation att betrakta som 

stödfunktioner till tjänsteproduktionen. Den mest 
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avgörande organisatoriska frågan man kan ställa sig inom TSL blir på 

vilket sätt alla nivåer i en organisation kan underlätta och stödja de som 

utför tjänsterna, så att de kan göra det på bästa möjliga sätt.  

  

TSL innebär att man i huvudsak arbetar med tre hörnstenar samtidigt. 

Det är organisationskulturen som omfattar de värderingar, övertygelser, 

handlingar och beteenden som genomsyrar organisationen. Inom TSL är 

organisationskulturen det kitt som håller samman delarna till en 

helhet. En andra hörnsten utgörs av organisationen och organiseringen av 

arbetet i form av processer och arbetssätt. Inom TSL arbetar man uttalat 

med både formell som informell struktur och arbetssätt. Den tredje 

hörnstenen utgörs av styrningen av organisationen och den sker genom 

policy- och implementeringsprocesser. En förutsättning för att 

implementera TSL är att det finns strategier och handlingsplaner för vart 

och ett av dessa hörnstenar och att dessa planer utgör en gemensam 

helhet.  

  

Tanken med den här korta beskrivningen av TSL är att något tillspetsat 

tydliggöra att TSL är ett självständigt helhetskoncept vad gäller styrning 

och ledning av organisation. Förslaget att införa TSL (att se på 

förutsättningar för att införa TSL) inom socialförvaltningen 

hemvård innebär att man från kommunens ledning förespråkar två 

övergripande styrnings- och ledningssystem. Dessa system är på en 

övergripande och teoretiska nivå varandras motsatser och av den 

anledningen inte är kompatibla med varandra. Där det ena systemet 

(NPM) förordar kontroll genom måluppfyllelse via indikatorer, förordar 

det andra systemet tjänsteproduktion med tillit mellan alla led i 

organisationen. Frågan är vilken styrmodell som kommunen förordar.   

  

Om tanken är att enbart hemvården inom socialförvaltningen ska arbeta 

med TSL och införa den som helhet behöver hemvården få mandat att 

utgå från en styrnings- och ledningsmodell som skiljer sig från 

kommunens styrmodell. Utan detta mandat blir det svårt för hemvårdens 

organisation att införa TSL i dess egentliga betydelse.   

  

Det är dock inte tillräckligt att diskutera dessa två styrmodeller för att 

förklara det sammanhang som hemvården organisatoriskt befinner sig i. 

Det finns ytterligare en styrmodell och som mer 

påtagligt styr arbetet inom socialförvaltningen och hemvården. Det 

är den så kallade byråkratiska styrmodellen. I korthet innebär den att det 

finns en lagstiftning som är styrande för verksamheten. Socialtjänstlagen 

är en ramlag som anger det fält inom vilken socialförvaltningen kan fatta 

beslut om behov och insatser. Under årens lopp så har ramlagskaraktären 

ersatts av mer och mer detaljstyrning och dagsläget kan man med visst 

fog påstå att det arbete som utförs enligt socialtjänstlagen är noga 

reglerat. Det är inte bara socialtjänstlagen som är styrande inom 

socialtjänsten utan här finns kompletterande lagar om tvång, om 

funktionsnedsättningar, dokumentation och handläggning och sekretess. 

Dessa lagar reglerar i stort vilka tjänster som ska utföras och vissa fall 

även hur tjänsterna ska utföras. Utifrån det och som styrning betraktat 
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kommer både NPM och TSL att ha en underordnad position i förhållande 

till den lagstiftning hemvården har att följa.   

  

Tidigare nämndes att NPM och TSL är varandras motsatser och att de 

byråkratiska styrprinciperna är starka inom hemvården. Det behöver inte 

betyda att delar av dessa modeller inte kan tillämpas parallellt. Men det 

blir å andra sidan betydelsefullt att hålla isär vad som är det ena och vad 

som är det andra och hur man reder ut frågor när dessa styrsystem 

kommer på kollision med varandra. En mål- och resultatorientering när 

det gäller avgränsade tjänstenära verksamheter kan fungera utmärkt som 

incitament för utveckling av verksamheten. En tillitsbaserad styrning och 

ledning kan implementeras i en avgränsad del av organisationen, men 

mandatet behöver finnas. Parallellt är organisationen till största del 

lagstyrd. Problemen i organisationerna uppstår när dessa 

styrmodeller blandas samman och det inte finns någon tydlighet i vilken 

styrmodell som ska bidra med vad.   

4.3 Hur arbetar socialnämnden med tillitsbaserad styrning?  

Det finns idag ingen uttalad strategi eller handlingsplan inom 

socialförvaltningen att arbete med TSL som styrmodell. Det finns vilja 

och ambitioner, men dessa har inte kanaliserats till ett konkret program. 

Diskussioner har förts om TSL i förvaltningens ledningsgrupp som 

utmynnat i ett intresse. En konklusion som ledningsgruppen gjorde var 

att bara använda TSL som enda verktyg inte var möjlig men att anamma 

utvalda delar ihop med befintliga styrsystem skulle vara en 

framgångsfaktor Inom samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen 

finns exempel på arbeten som genomförts med TSL som förebild (både 

medvetet och omedvetet). Några exempel är Torpdalshemmets arbete 

kring schemaläggning, intraprenad inom hemvården, genomförandet av 

nya organisation för försörjningsstöd och arbetsmarknad (KFE). Enskilda 

enhetschefer arbetar efter TSL:s principer. Men det finns som sagt inte 

ett helhetskoncept om TSL. Socialförvaltningen ingår även i kommunens 

program för ledaskapsutveckling. 

4.4 Förutsättningarna för att arbeta med TSL inom hemvården 

På ett organisatoriskt plan finns förutsättningar för att implementera TSL 

inom hemvården. Men TLS styrande principer stämmer inte överens med 

den styrmodell som kommunen anammat. Ska hemvården kunna 

implementera TSL som koncept och styrmodell behöver förvaltningen 

och hemvårdsorganisationen få reella förutsättningar i form av mandat, 

handlingsutrymme och frihetsgrader.   

  

TSL har här beskrivits som ett sammanhållet koncept 

som omfattar organisationskultur, organisation och 

organisering samt styrning och ledning. Implementering av TSL, 

förutsatt att de ska genomsyra en hel organisation, kräver ett långsiktigt 

processinriktat arbete som sträcker sig över flera år. Ett alternativ är att 

genomföra TSL i mindre skala inom ett specifikt område. Oavsett om 

man väljer att implementera TSL i stor eller liten skala ställer 

implementeringen krav på kunskaper och kompetens om TSL-konceptet.  
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Inom Karlskoga kommun finns en utspridd uppfattning om att relationen 

mellan chefer och medarbetare beskrivs i termer av ”vi och dom”. Om 

det beskriver de verkliga förhållanden om relation mellan chefer och 

medarbetare får bli osagt. I en arbetsmiljöundersökning som 

genomfördes inom socialförvaltningen 2020 ställdes frågan till 

medarbetare inom bland annat hemvården om deras relation till sina 

chefer. Enligt undersökningen uppfattade medarbetarna relationen till 

enhetscheferna som positiv. Undersökningen visade också att det fanns 

utvecklingspotential när det gällde relationen mellan medarbetare och 

chefer.   

  

En förutsättning för att införa TSL är att få större kunskap om relationen 

mellan medarbetare och chefer. TSL-konceptet utgår i grunden på att 

bygga tillit mellan aktörer i en organisation. Ett 

ömsesidigt misstroende mellan chefer och medarbetare är en faktor som 

försvårar arbetet med att implementera TSL. Implementering av TSL 

ställer alltså lika höga krav på medarbetare som chefer när det gäller att 

ta ansvar för styrning och ledning av arbetet. I det sammanhanget blir 

delaktighet ett ledord.  

 

Utifrån de förutsättningarna som finns i dagsläget finns en tydlig styrning 

och vilja i hemvårdens ledningsgrupp att aktivt arbeta med delar av 

tillitsbaserat arbetssätt. Tyngdpunkten ligger på att öka delaktigheten i 

alla led, från områdeschef till enskild brukare. Konkret innebär det att ta 

vara på den kompetensen som finns i verksamheten.  

För ledningsgruppen innebär det att arbeta för ett medarbetarnära 

ledarskap, att vägleda och coacha medarbetare till ett ökat självledarskap. 

För medarbetarnas del handlar det om att genom kompetens och 

erfarenhet påverka hur det dagliga arbetet planeras och genomförs hos 

hemvårdens brukare. En förutsättning för att öka medarbetarnas 

delaktighet är att bland annat skapa ökad förståelse för 

hemvårdsprocessen kopplat till gällande lagstiftning men också utifrån de 

ekonomiska ramarna som hemvården har att förhålla sig till. En del i 

detta är aktivt arbete med medarbetarnas förhållningssättet till 

planeringsverktyget samt att planeringen sker utifrån brukarnas behov. 

Ett pågående arbete inom hemvården är att introduktionen för nya 

medarbetare ses över och säkerställer att det ges rätt förutsättningar att 

komma in i arbetet inom hemvården: att medarbetaren får 

genomgång/utbildning i de delar som behövs för att utföra arbetet med 

kvalité, men också att medvetandegöra ansvaret som följer med arbetet. 

En annan del som är aktuell är kompetensutvecklingssatsningen hos 

medarbetare. Sedan årets början har förvaltningen satsat på att 

vidareutbilda 25 medarbetare, varav 11 arbetar inom hemvården inom 

ramen för Äldreomsorgslyftet. Under hösten kommer fler 

komptensutvecklingssatsningar att göras som omfattar ca 80 av 

förvaltningens medarbetare som arbetar inom vård och omsorg.  

Det pågår även ett omfattande arbetsmiljöarbete inom hemvården som 

innebär att använda resurserna och kompetensen på rätt sätt, att skapa ett 

trygghetsteam och aktivt arbete med att öka frisknärvaron hos 

medarbetarna. 
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All dessa delar bidrar till ökad delaktighet, engagemang och att 

förvaltningen blir en attraktiv arbetsgivare. 

 

5. Analys 

Den första motionen handlade om två saker, dels att avskaffa 

minutstyrningen inom hemvården, dels att införa en tillitsbaserad 

styrning och ledning. Båda dessa förslag avslogs av socialnämnden. Det 

första förslaget avslogs med motiveringen att 

en medarbetarstyrd planering riskerar att sätta medarbetarna i mer fokus 

än brukarna, samt att införa ett annat planeringssystem kan 

leda till negativa ekonomiska konsekvenser, då byte av system alltid är 

kostsamt i en verksamhet med så många medarbetare och då många 

system liknar varandra. Det andra förslaget avslogs med motiveringen att 

det pågår ett arbete med att öka inflytande för medarbetarna vid 

schemaläggning.  

  

Svaret på återremissen har visat att antagandet som 

förekom i motionen var felaktig. Intervjuer med hemvårdens 

medarbetare visade att det i praktiken inte förekommer någon så kallad 

minutstyrning. I den mån det förekommer så är 

det några medarbetare som väljer att uppfatta det på det sättet. Därmed 

inte sagt att hemvården inte har en hög belastning och att arbete och 

arbetsvillkor kan vara pressande. Medarbetarna kan i stor utsträckning 

vara med och påverka den tid som planeras för varje enskild.   

  

Det är givet att utan någon planering och framförhållning när det gäller 

att tillgodose enskildas behov inom hemvården så finns stor sannolikhet 

att kostnader skenar. Handlar däremot frågan om kostnadsjämförelser 

mellan olika planeringssystem och olika sätt att organisera arbetet så är 

det mycket komplicerat att göra sådana jämförelser.   

  

Det befintliga planeringssystemet är uppbyggt för att i första hand 

garantera att enskilda som har behov av vård och omsorg får det, samt att 

säkerställa patientsäkerheten. Systemet har på så sätt ett mycket tydligt 

brukarfokus. Det är ingen överdrift att påstå att planeringssystemet sätter 

brukarna i fokus. Planeringssystemet har även den fördelen att det på ett 

effektivt sätt kan påvisa om hemvårdsgrupper behöver mer resurser än de 

som finns tillgängliga. Planerare får kontinuerligt ett underlag som gör 

det möjligt att omfördela resurser dit de behövs som mest.   

  

Motionsställarnas förslag utgick från att hemvårdsarbetet var minutstyrt 

och föreslog att ersätta denna styrning med TSL. I det 

första motionssvaret reducerade socialnämnden frågan om TSL till en 

fråga om schemaläggning. Som framgått av den beskrivning som getts 

här av TSL som koncept, var det ett alldeles för snävt svar för en mer 

omfattande frågeställning. Av den anledningen fick socialnämnden i 

och med återremissen en fråga om att redogöra för förutsättningarna för 

att införa TSL inom hemvården.   
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Utredningen har visat att TSL som helhet är ett omfattande ledning och 

styrningskoncept som dels strider mot kommunens styrmodell, dels styrs 

socialnämndens arbete i mycket stor utsträckning av socialtjänstlagen. 

Det kan därför vara svårt att uttala sig om hur förutsättningarna ser ut för 

att implementera en helt ny styrmodell inom kommun, förvaltning och 

hemvården. Dessutom finns inslag av TSL inom hemvården och andra 

delar av socialförvaltningen, men det har inte funnits någon uttalad 

strategi eller program för att implementera TSL inom förvaltningen.   

  

När det gäller kunskap och kompetens på ett djupare plan om TSL står 

det ganska klart det saknas inom förvaltningen.   

Det finns utvecklingspotential i alla led i organisationen för att utveckla 

tilliten mellan aktörer, oavsett om man kallar det TSL eller något annat. I 

socialnämndens mål finns ett mål som är formulerat kring en attraktiv 

arbetsmiljö. Att ha en tydlig styrning och ett tydligt ledarskap är något 

som bidrar till att göra arbetsplatser mer attraktiva. På grund av 

pandemin har arbetet med handlingsplaner och aktiviteter kopplat 

till målen blivit fördröjda. Dock kvarstår för förvaltningen att ta ställning 

till på vilket sätt arbetet med styrning och ledarskap ska utvecklas. 

6. Slutsats och direkta svar på återremiss  

I kommunfullmäktiges sista beslut 2020-09-15 står att: 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till 

socialnämnden för att socialnämnden i sitt svar utvecklar hur man avser 

att förbättra förutsättningarna för tillitsbaserad styrning och ledning inom 

äldreomsorgen genom insatser inom kompetensutveckling, bemanning 

och arbetsvillkor samt ett tydliggörande över de ekonomiska 

konsekvenserna av ärendet som framgår i motionssvaret.   

6.1 Tillitsbaserat arbetssätt  

I nuläget pågår ett arbete med att utveckla delar av ett 

tillitsbaserat arbetssätt utifrån de möjligheter och hinder som beskrivits i 

denna tjänsteskrivelse. Bland annat pågår arbetet med att öka 

delaktigheten i planeringen i högre grad än vad som gjorts 

hittills. Ledningen inom hemvården kommer att fortsätta det påbörjade 

arbetet med att aktivt arbeta med förhållningssättet till befintligt 

planeringssystem och synsättet på det. Det innebär i sin tur att ledningen 

även kommer att arbeta med att öka delaktigheten hos medarbetarna 

inom hemvården genom att bland annat skapa ökad förståelse för 

hemvårdsprocessen (från ansökan till utförande) kopplat till gällande 

lagstiftning men också utifrån de ekonomiska ramarna 

som hemvården har att förhålla sig till.   

6.2 Arbetsvillkor och bemanning  

När det gäller arbetsvillkor och bemanning så pågår även utveckling i 

detta avseende. Bland annat så har socialnämnden/förvaltningen beslutat 

att med de statliga medel som tillskjutits skapa ett trygghetsteam som 

bland annat kommer att åka på larm vilket kommer att förbättra 

arbetsvillkoren avsevärt för övriga medarbetare som kan arbeta i lugn 

och ro hemma hos brukaren utan att behöva åka iväg på larm. Detta ökar 

även kvalitén till den enskilde brukaren (larmen har framkommit 
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som en störande faktor från brukare som intervjuats i olika 

avseenden). Det kommer även att ske en utökning av bemanningen inom 

hemvård och inom vård- och omsorgsboende, samt att bemanningen vad 

det gäller legitimerade medarbetare kommer att öka i syfte att förbättra 

deras arbetsvillkor samt förbättra arbetsvillkoren för andra 

medarbetare då de kommer att kunna få stöd i större omfattning.  

  

Socialnämnden/förvaltningen kommer även att anställa en egen 

fysioterapeut vilket kommer ge ytterligare förbättringar vad det gäller 

arbetsvillkor för socialnämndens medarbetare samt ökad kvalitet när det 

gäller rehabilitering för nämndens brukare.   

6.3 Kompetensutveckling  

Då staten även tillskjutit medel för kompetensutveckling 

så pågår satsningar även på det området och ytterligare kommer att 

genomföras både vad det gäller undersköterskeutbildningar men 

även genom mer temainriktade satsningar, till exempel inom 

strokevård med mera.   

6.4 Ekonomi  

Arbetet med ovannämnda kommer att ske i den takt som socialnämnden 

har/får ekonomiskt utrymme till. Nämnden och dess förvaltning är noga 

med att inte ta på sig mer kostnader än nödvändigt. När det gäller 

ekonomiska konsekvenser så är dessa inte helt lätta att besvara på kronor 

och ören, men om nämnden ska peka på 

några genomförda kostnadsberäkningar så kan ett exempel vara att en 

minskning av effektivitet på 3,0 procentenheter med den prognos av ökat 

antal timmar av insatser motsvarar en kostnadsökning på ca 7 - 8 

miljoner för 2021.  

  

För att både ha ordning på budget och kvalité till brukarna kommer dock 

socialnämnden och dess förvaltning att fortsätta att använda 

planeringsverktyg för att säkerställa patientsäkerhet, kvalitet och 

ekonomisk följsamhet då avvikelser blir mycket kostsamma vilket 

beskrivs i exemplet ovan.   
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§ 133 Dnr 2020-00151  
 
Motion om att avskaffa minutstyrning i hemvården 
samt införa tillitsbaserat arbetssätt 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Nyberg (V) och Ida Edström (S) har inkommit med en motion som 
väcktes i kommunfullmäktige den 28 januari 2020. Motionen innehåller 
förslag om att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa minutstyrningen 
i hemvården och att införa ett tillitsbaserat arbetssätt i hemvården.  
 
Socialnämnden har berett frågan vid sitt sammanträde den 11 maj 2020 § 
67 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens 
första punkt med motivering att det finns stora ekonomiska risker att 
ändra systemet och minska kontrollen över den ekonomiska styrningen, 
samt att besvara den andra punkten då det pågår ett arbete med att öka 
inflytandet från personalen vid schemaläggning. Den dagliga planeringen 
sker redan idag av personer som ingår i vårdlag. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor ställer sig bakom socialnämndens 
yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 25 augusti 2020 § 161 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 10 augusti 2020 
Protokollsutdrag från socialnämnden den 11 maj 2020 § 67 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2020 
Motion om att avskaffa minutstyrningen i hemvården 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionens första att-sats. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
motionens andra att-sats inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd 
utifrån redan påbörjade åtgärder.  
 
Yrkanden 
Ida Edström (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras för ett 
tydliggörande av de ekonomiska konsekvenserna av ärendet som framgår 
i motionssvaret.  
 
Anna Blomquist (KD) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
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Lars Hultkrantz (L) yrkade att ärendet skulle återremitteras så att 
socialnämnden i sitt svar utvecklar hur man avser att förbättra 
förutsättningarna för tillitsbaserad styrning och ledning inom 
äldreomsorgen genom insatser inom kompetensutveckling, bemanning 
och arbetsvillkor.  
 
Daniel Ekelund (MP), Christina Gustavsson (S), Mika Takamäki (S), 
Patrik Nyström (SD) samt Yvonne Nilsson (S) yrkade bifall till Ida 
Edströms (S) yrkande om återremiss.  
 
Alf Rosberg (M) yrkade bifall till Lars Hultkrantz (L) yrkande om 
återremiss.  
 
Sammanträdet ajournerades för överläggningar med 
partiföreträdargruppen som enades om ett gemensamt återremissyrkande. 
 
Propositionsordning 
Följande propositionsordning godkändes av kommunfullmäktige.  
 
Ordföranden ställde yrkande om återremiss mot att ärendet skulle 
avgöras under dagens sammanträde under proposition och fann att 
kommunfullmäktige biföll återremissyrkandet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till 
socialnämnden för att socialnämnden i sitt svar utvecklar hur man avser 
att förbättra förutsättningarna för tillitsbaserad styrning och ledning inom 
äldreomsorgen genom insatser inom kompetensutveckling, bemanning 
och arbetsvillkor samt ett tydliggörande över de ekonomiska 
konsekvenserna av ärendet som framgår i motionssvaret.  
 
Expedieras till 
Socialnämnden 
 
 



Motion till Karlskoga kommunfullmäktige 

Avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten 

Minutscheman innebär att undersköterskor och vårdbiträden ges i uppdrag att utföra 
insatser som t.ex omvårdnadsarbete, städning, dusch eller en promenad. Dessa insatser 
anges i antal minuter, som sedan loggas i digitala verktyg. Men när något oförutsett händer 
behöver personalen kunna anpassa dagen efter de nya förutsättningarna och inte vara låsta 
till ett visst antal minuter. 

Minutstyrningen har lett till en stressig arbetssituation på bekostnad av handlingsutrymmet 
i mötet mellan omvårdnadspersonalen och de äldre. Arbetsmiljön är inte hållbar om 
personalen ständigt saknar marginaler. 

Att olika människor tar olika lång tid på sig vid exempelvis dusch eller frukost förvånar 
knappast någon, därför är det olämpligt att arbeta utifrån ett system som bygger på fasta 
tider för olika insatser. I det tillitsbaserade arbetssätt som vi vill införa är det istället 
meningen att omvårdnadspersonalen ska utgå ifrån den äldres behov och anpassa tiden 
utifrån behoven. 

Att lämna detaljstyrningen av hemvården innebär att visa tillit till professionen och att 
omvårdnadspersonalen både får ett större ansvar och nya möjligheter att påverka sitt 
arbete. 

Vi är övertygade om att det är så här framtidens hemvård ska utformas både för brukarnas 
och personalens bästa.  

Genom att utveckla hemvårdens arbetssätt får både personal och äldre större inflytande i 
vardagen. Omvårdnadspersonalen ska inte behöva räkna minuter, de ska fokusera på att ge 
bästa möjliga vård och omsorg. 

Mot denna bakgrund föreslås fullmäktige besluta: 

-att avskaffa minutstyrningen i hemvården 

-att införa ett tillitsbaserat arbetssätt i hemvården 

Karlskoga 20200123 

Maria Nyberg                Ida Edström                                                                                                  
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