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Inför nya morötter för att höja kvaliteten i äldreomsorgen
Moderaterna och Kristdemokraterna i riksdagen har, tillsammans med Vänsterpartiet,
presenterat förslag för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Partierna föreslår att 4,35
miljarder kronor extra satsas på bland annat ökad medicinsk kompetens och större
personalkontinuitet i äldreomsorgen redan i år.
Bakgrunden är Coronakommissionens rapport, som konstaterade att de höga dödstalen
bland Sveriges äldre har sin grund i den höga allmänna smittspridningen i landet men också
på strukturella brister inom äldreomsorgen. Regeringen dröjde med att vidta åtgärder för att
stoppa smittspridningen och de åtgärder som vidtogs var i flera avseenden otillräckliga.
Coronakommissionen bedömer att regeringen har misslyckats med ambitionen att särskilt
skydda de äldre.
Nacka kommun har i allt väsentligt följt rekommendationer från regeringen och
Folkhälsomyndigheten. Vi var dock tidigare ute med besöksstopp på äldreboendena och att
stänga dagverksamheterna och de öppna mötesplatserna. Vi säkrade snabbt god tillgång till
skyddsutrustning. Vi förberedde ”covid-team” inom hemtjänsten och ordnade gemensam
utbildning mellan olika hemtjänstanordnare. När staten i våras hade svårt att komma igång
med testning av pågående eller tidigare infektion, så erbjöd vi all personal inom
äldreomsorgen testning i stället. Vi har också infört snabbtest på äldreboenden för att
bromsa smittspridningen.
Den externa granskning av kommunens coronahantering som vi givit PWC uppdrag om, ger
överlag gott betyg åt kommunen. Exempelvis konstateras att ”det är tydligt att en stor andel
(av de privata anordnarna inom äldreomsorgen) är nöjda med det stöd som kommunen har
erbjudit deras verksamheter” men också att dokumentationen och rollfördelningen mellan
kommunen och anordnarna kan förtydligas.
I budgeten för 2021 har vi gjort en kraftig förstärkning av resurserna till äldreomsorgen.
Totalt har äldrenämnden en budget på 866 miljoner kronor 2021, vilket är 56 miljoner
kronor mer än vad verksamheten kostade 2020. Hemtjänstchecken höjdes med 4 procent
och därutöver införde vi en särskild kvalitetsbonus för hög personalkontinuitet. Vi höjde den
generella checken för särskilt boende med 2 procent och därutöver en höjning av den extra
demensersättningen med drygt 5 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,2 procent ytterligare.
I Nacka ges redan idag personalen möjlighet att delta i statens satsning Äldreomsorgslyftet
där ny och befintlig personal kan genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på
betald arbetstid. Det tycker vi är bra men vi kan samtidigt konstatera att det inte är
tillräckligt för att lösa den parallella utmaningen avseende bristande kunskaper i det svenska

språket. Därför har vi själva i budgeten för 2021 tagit initiativ för att stärka personalens
svenskkunskaper.
Även om vi i Nacka redan idag stolt kan konstatera att vi är den kommun i länet där man
sammantaget är mest nöjd med sitt särskilda boende och att hemtjänsten tagit ett rejält kliv
uppåt och nu tillhör de 25% med högst kundnöjdhet i riket, står även vi inför strukturella
utmaningar. Utmaningar som vi kommuner inte själva kan lösa utan väsentliga tillskott och
goda initiativ från staten. Därför är våra partiers förslag i riksdagen välkomna. Det förefaller
sannolikt att förslaget kommer att få majoritet i riksdagen. Därför vill redan nu ta initiativ så
att vi i Nacka ska vara väl förberedda när (om) beslut fattas.
Vi uppskattar att Nacka bör kunna få ca 20 miljoner kronor för att öka personalkontinuiteten
och 10 miljoner kronor för att förstärka den medicinska kompetensen. Vår inriktning är att
pengarna bör användas på följande sätt;
•
•
•

Förstärk kvalitetsbonusen i hemtjänsten. (10 miljoner kronor)
Inför en ny bonus för hemtjänstföretag som uppnår högre utbildningsnivå än dagens
auktorisationskrav på att 50% ska vara undersköterskor. (10 miljoner kronor)
Förstärkt sjuksköterskebemanning och fler specialistsjuksköterskor på de särskilda
boendena genom nya bestämmelser i auktorisationsvillkoren. (10 miljoner kronor)

Vi föreslår att stadsledningskontoret och äldreenheten får i uppdrag att återkomma med
konkret förslag på hur de nya statliga pengarna för stärkt kvalitet i äldreomsorgen kan
användas i Nacka, baserat på den inriktning vi skisserar ovan.
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