
 

 

Kraftfull satsning på ökad kontinuitet 

Växjö kommun har under lång tid haft som mål att nå en god personalkontinuitet inom 

omsorgen. Chefer och medarbetare har gjort ett betydelsefullt arbete som lett till att 

kontinuiteten succesivt förbättrats, men faktum kvarstår att vi trots det inte nått så långt som vi 

skulle önskat.  

Enligt Socialstyrelsen är personalkontinuiteten en av de viktigaste faktorerna för att 

omsorgstagarna ska uppleva en god kvalitet av omsorg. Det är även viktigt ur ett arbetsmiljö- 

och patientsäkerhetsperspektiv. 

Utvecklingen mot förbättrad personalkontinuitet går åt rätt håll, men Blågröna Växjö anser att 

det går för långsamt. Vi vill därför ta ett krafttag och arbeta än mer intensivt med frågan för att 

öka kvaliteten för våra omsorgstagare. Nationellt föreslås nu ett omfattande åtgärdspaket i form 

av välfärdsmiljarder fördelade över tre år. Med utgångspunkt i detta vill vi genomföra en lokal 

satsning på att förbättra personalkontinuiteten i form av ett utvecklingsprojekt för kraftigt 

förbättrad kontinuitet.  

Omsorgsförvaltningen i Växjö kommun kommer därigenom ges extra prestationsbaserat 

tillskott i syfte att förbättra personalkontinuiteten. De ekonomiska resurserna kommer att 

tilldelas de hemtjänstgrupper som uppvisar positivt förändringsarbete. Ytterligare tillskott 

kommer att tilldelas de enheter som lyckas minska antalet hemtjänstpersonal till maximalt 11 

personer under en återkommande tvåveckorsperiod. Och därefter lyckas bibehålla en god 

personalkontinuitet per omsorgstagare. 

Det statliga extraanslaget för ökad kontinuitet är ett viktigt steg för att stärka upp möjligheterna 

för en god och nära omsorg för våra sköra och äldre i Växjö kommun. I takt med allt fler äldre 

behöver vi även fortsätta arbeta med att kunna erbjuda en god omsorg när behovet framgent 

kommer öka. Därför kommer det ekonomiska tillskottet med ett krav på motprestation, där 

både förbättringar och upprätthållande av en god kvalité för våra omsorgstagare idag och 

imorgon står i fokus.  

Växjös medborgare förtjänar en god, nära och trygg omsorg att lita på. 

 

Med bakgrund av detta vill vi ge omsorgsnämnden i uppdrag: 

• Att ansöka om välfärdsmiljarderna och införa ett treårigt utvecklingsprojekt för ökad 
kontinuitet. 

• Att sätta ett tydligt nyckeltal för uppföljning och målbild 
• Att upprätta delmål i syfte att kunna följa utvecklingsarbetet och skapa incitament för att 

fortsätta arbeta framåt.  
• Att lämna halvtidsrapport och slutrapport till omsorgsnämnden och kommunstyrelsen 

över projektets progression. 
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