Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli

Handläggare
Nicoletta Zoannos
Telefon: 0850812779

Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2021/167
Sida 1 (4)
2021-04-14

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
17 juni 2021

Remiss av Motion om följ Coronakommissionens
slutsatser om äldreomsorgen!
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/122
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion gällande att följa Coronakommissionens slutsatser om
äldreomsorgen. I motionen lyfts att Stockholms stad särskilt ska ta
till sig av fyra områden ur Coronakommissionens sammanfattande
bedömning och förslag till åtgärder som framkommer i
delbetänkandet ”Äldreomsorgen under pandemin - Delbetänkande
av Coronakommissionen, SOU 2020:80”; (1) fragmenterad
organisation, (2) förstärkt medicinsk kompetens i omsorgen, (3)
behov av högre bemanning, ökad kompetens och rimliga
arbetsförhållanden samt (4) problem kring skyddsutrustning.
Förvaltningen anser att det är angeläget att ta lärdom av både
nationella, regionala och lokala utvärderingar och uppföljningar av
hanteringen av pandemin i det fortsatta arbetet med att kunna
erbjuda en trygg äldreomsorg med hög kvalitet. På olika nivåer i
staden pågår just nu ett antal utvärderingar och genomlysningar av
pandemin. Dessa utförs både internt och med oberoende externa
aktörer och innehåller såväl processutvärdering av stadens hantering
av pandemin som fördjupade analyser inom äldreomsorgen. För
svar på majoriteten av påståendena och frågeställningarna i
motionen hänvisar därför förvaltningen till dessa pågående
utvärderingar.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion gällande att följa Coronakommissionens slutsatser om
äldreomsorgen. Motionen är skriven av Karin Wanngård, Emilia
Bjuggren och Jan Valeskog (alla S). Remissvaret ska vara
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kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2021.
Motionen är förutom till Södermalms stadsdelsnämnd remitterad till
stadsledningskontoret, äldrenämnden, Skarpnäcks och SpångaTenstas stadsdelsnämnder, kommunstyrelsens pensionärsråd,
Akademikerförbundet SSR Stockholms stad, Kommunal
Stockholm, politisk ledningsgrupp för Samverkan inom vård- och
omsorgsområdet i Stockholms län (VIS), PRO Stockholm, SKPF
Stockholm, Solna kommun, SPF Stockholm, Storsthlm, Vision
Stockholms Stad, Vårdförbundet Stockholm och Vårdföretagarna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab- och kansli i
samverkan med avdelningen för äldreomsorg. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 7 juni och
i rådet för funktionshinderfrågor den 8 juni 2021.
Ärendet
I motionen föreslår författarna att Stockholms stad ska ta till sig av
Coronakommissionens slutsatser och rekommendationer kring
äldreomsorgen (Äldreomsorgen under pandemin - Delbetänkande
av Coronakommissionen, SOU 2020:80). Författarna till motionen
föreslår vidare att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att
återkomma till kommunfullmäktige med en konkret handlingsplan
för hur kommissionens rekommendationer ska genomföras.
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I motionen lyfter författarna särskilt fyra områden ur
Coronakommissionens sammanfattande bedömning och
förslag till åtgärder i delbetänkandet; (1) fragmenterad organisation,
(2) förstärkt medicinsk kompetens i omsorgen, (3) behov av högre
bemanning, ökad kompetens och rimliga arbetsförhållanden samt
(4) problem kring skyddsutrustning. Vidare framförs hur dessa
områden har och bör hanteras i staden. Motionen avslutas med ett
antal att-satser:
- Att Stockholms stad ska implementera
Coronakommissionens slutsatser rörande äldreomsorgen.
- Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att under år 2021
återkomma med ett förslag på handlingsplan för hur
kommissionens rekommendationer ska genomföras.
- Att kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder,
ges i uppdrag att återkomma med förslag, inkluderande
finansiering och tidsplan, avseende hur den medicinska
kompetensen kan stärkas i äldreomsorgen i enlighet med vad
som framförs i motionen om närvaro av
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sjuksköterskekompetens och tillgång till medicinsk
utrustning.
Att kommunstyrelsen tar initiativ till förnyade samtal mellan
länets kommer och regionen med syfte att kommunalisera
hemsjukvården.
Att kommunstyrelsen och äldrenämnden i samarbete med
Region Stockholm initiera ett arbete för att säkerställa en
bättre fungerande sammanhållen journalföring.
Att Stockholms stad tillsammans med Region Stockholm
låter en oberoende kommission granska äldre stockholmares
rätt till vård utifrån individuella behov under pandemin, för
att synliggöra problem och brister som kan åtgärdas
framöver.
Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett regelverk
som kräver av alla utförare att de ska kunna leverera en
säker omsorg med möjlighet till exempelvis kohortvård –
även i händelse av en kommande pandemi. I en sådan
översyn bör en analys av vilka krav som bör ställas inom
framtida upphandlingar ingå.
Att äldrenämnden ges i uppdrag att löpande följa upp och
redovisa hur varje enskild utförare möter upp mot de
utbildningskrav som ställs i exempelvis upphandlingar och
vid behov föreslå skärpta sanktioner mot verksamheter som
inte levererar i enlighet med stadens krav.
Att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige redovisar en
plan för och förslag till finansiering av det som
kommissionen efterlyser – en bra och tillräcklig bemanning
på särskilda boenden och i hemtjänsten.
Att Stockholm som princip ansluter sig till kommissionens
slutsats att ”arbetsgivarna (måste) förbättra
anställningstryggheten och personalkontinuiten i
äldreomsorgen samt kraftigt minska andelen
personal med timanställning”.
Att kommunstyrelsen och äldrenämnden därför i ett första
skede beslutar att riva upp beslutet från i januari, i
förfrågningsunderlag för hemtjänsten, om sänkta krav på att
minska andelen timanställda i verksamheten.
Att Stockholm formulerar tydliga mål för att tillsvidareanställningar ska utgöra minst 90 procent av det utförda
arbetet i äldreomsorgen i Stockholm.
Att äldrenämnden ges i uppdrag att förstärka
förutsättningarna för ett fungerande chefskap i enlighet med
vad som anförs i denna motion.
Att kommunstyrelsen återkommande ges redovisningar av
beredskapen avseende skyddsutrustning.
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Synpunkter och förslag
Genom ett systematiskt lärande förbättrar staden och förvaltningen
sin förmåga att hantera oönskade händelser. Genom utvärderingar,
uppföljningar, ständiga förbättringar omsätts individuella
erfarenheter till organisatorisk förändring och organisatorisk
kunskap. På olika nivåer i staden pågår just nu ett antal
utvärderingar och genomlysningar av pandemin. Dessa utförs både
internt och med oberoende externa aktörer och innehåller såväl
processutvärdering av stadens hantering av pandemin som
fördjupade analyser inom äldreomsorgen. Utvärderingarna
förväntas sammanfatta framgångsfaktorer, utmaningar och centrala
lärdomar och kommer kunna användas för utveckling av stadens
framtida övergripande krisberedskapsarbete och även bidra till
äldreomsorgens utveckling i både det korta och långa perspektivet.
För svar på majoriteten av påståendena och frågeställningarna i
motionen hänvisar därför förvaltningen till dessa pågående
utvärderingar.
Förvaltningen anser att det är angeläget att ta lärdom av både
nationella, regionala och lokala utvärderingar och uppföljningar av
hanteringen av pandemin i det fortsatta arbetet med att kunna
erbjuda en trygg äldreomsorg med hög kvalitet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Odini Nzeribe
Avdelningschef

Bilagor
Motion om följ Coronakommissionens slutsatser om
äldreomsorgen!
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