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§ 11
Garantera Stockholms äldre en bra omsorg och vård motion från (S)
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2020/174

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion tar Mirja Räihä (S) upp att Stockholms äldre ska kunna
garanteras en bra och värdig vård och omsorg. I motionen föreslås
att överenskommelsen mellan Region Stockholm och Storsthlm om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Stockholms län och insatsen Tryggt mottagande följs upp.
Förvaltningen anser liksom motionären att det är viktigt att följa
upp att samverkan fungerar enligt överenskommelsen.
Förvaltningen menar att en kommunalisering av hemsjukvården är
en resursfråga för äldreomsorgen.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström (M), Johan Vesterlund (C),
tjänstgörande ersättarna Emilia Bergius (MP) och Lolita Lovén
Johnsen (KD) samt Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Eva Fagerhem (S) och Maria Ljuslin (V) lade fram ett förslag och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Eva Fagerhem (S) och Maria Ljuslin (V) reserverade sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
"Stadsdelsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen
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att ställa sig bakom kravet på att hemsjukvården ska
kommunaliseras samt att därutöver anföra följande:
Motionären föreslår att överenskommelsen mellan Region
Stockholm och Storstockholm om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län och insatsen Tryggt
mottagande följs upp. Vidare föreslås en kommunalisering av
hemsjukvården för en samlad vård och omsorg i hemmet.
Bakgrunden är, menar motionären, att det är uppenbart att
Stockholms äldre inte får en tillräckligt bra vård idag. Ett flertal
företrädare för professionen vid akutsjukhusen har vittnat om hur
den nuvarande politiken i regionen leder till att patienter med
mindre vårdbehov systematiskt prioriteras före multisjuka äldre
med stora vårdbehov. Det är en felaktig och i grunden ovärdig
politik som Stockholm stad bör markera mot.
Motionären pekar på vikten av kontinuitet i vården och en
vårdkedja som fungerar. Kontinuitet för våra äldre handlar inte bara
om hur många besök man får, utan också om att bygga en relation
och få chans att lära känna den vård- och omsorgspersonal som gör
besöken. Idag träffar de äldre med hemtjänst ett stort antal personal
från hemtjänsten respektive hemsjukvården. Än värre kan det bli
om planerna på att dela upp hemtjänstens arbete i omsorg och
service genomförs.
Just nu utreder äldreförvaltningen möjligheten att konkurrensutsätta
trygg hemgång. Följden av det kan bli att det som idag fungerar bra
kan demoleras hur snabbt som helst om man släpper in
vinstintresset i detta.
Vi instämmer i motionärens synpunkter om att den som har
vårdinsatser i hemmet ska få en mer samlad vård och omsorg i form
av en samlad organisation där vi avskaffar det delade ansvaret
mellan kommun och region.
Kommunaliseringen av hemsjukvård är ett gemensamt ansvar för
kommunen och regionen och det gäller då att få till en skatteväxling
som räcker till behoven.
Sammantaget stödjer vi motionärens förslag till åtgärder för att
komma till rätta med de brister som finns idag inom Stockholms
äldreomsorg och istället kunna garantera Stockholms äldre en bra
omsorg och vård."
Handlingar i ärendet
 HL 2020/174-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Garantera
Stockholms äldre en bra omsorg och vård
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HL 2020/174-1 Remissbrev - Garantera stockholms äldre en
bra omsorg och vård - motion från (S)
HL 2020/174-1.1 Remissunderlag - Motion om att garantera
Stockholms äldre en bra omsorg och vård
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