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Äldrenämnden

Politikerinitiativ - Inför nya morötter för att höja
kvaliteten i äldreomsorgen
Politikerinitiativ den 4 mars 2021 av Karin Teljstedt (KD) och Eivor
Örenmark (M)
Förslag till beslut
Äldrenämnden noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna i
politikerinitiativet.
Politikerinitiativet är därmed besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Politikerinitiativet ger stadsledningskontoret och äldreenheten i uppdrag att återkomma
med konkreta förslag på hur nya statliga medel för stärkt kvalitet i äldreomsorgen kan
användas i Nacka utifrån kontinuitetsbonus, utbildningsbonus samt förstärkt
sjuksköterskebemanning och fler specialistsjuksköterskor.
Nacka kommun kommer att tilldelas medel utifrån riksdagens beslut om ändringar i
statens budget för 2021 som syftar till att ge ökat stöd till äldreomsorgen. Enligt
Finansutskottets betänkande 2020/21: FiU46 ska ersättningen vara prestationsbaserad.
Äldreenheten är positiva till förslagen i politikerinitiativet. Äldreenheten avser att
återkomma till äldrenämnden med konkreta förslag på hur en prestationsbaserad
ersättning kan se ut efter att Socialstyrelsen presenterat tillämpningsanvisningar för hur
medlen ska fördelas.
Förslagen i politikerinitiativet
Politikerinitiativet ger stadsledningskontoret och äldreenheten i uppdrag att återkomma
med konkreta förslag på hur nya statliga medel för stärkt kvalitet i äldreomsorgen kan
användas i Nacka, baserat på att 30 miljoner fördelas enligt följande inriktning:
1. Förstärk kvalitetsbonusen i hemtjänsten. (10 miljoner kronor)
2. Inför en ny bonus för hemtjänstföretag som uppnår högre utbildningsnivå än
dagens auktorisationskrav på att 50% ska vara undersköterskor. (10 miljoner
kronor)
3. Förstärk sjuksköterskebemanning och fler specialistsjuksköterskor på de
särskilda boendena genom nya bestämmelser i auktorisationsvillkoren. (10
miljoner kronor)
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Enhetens utredning och bedömning
Den 7 april beslutade riksdagen om ändringar i statens budget för 2021 för att ge ökat
stöd till äldreomsorgen. Utgifterna i statens budget ska öka med cirka 4,3 miljarder
2021, pengar som ska avsättas till följande åtgärder:
- Antalet timanställningar ska minska och personalkontinuiteten öka inom
äldreomsorgen.
- Den medicinska kompetensen ska öka inom äldreomsorgen. Medlen ska
användas för att öka läkarkompetensen, utöka sjuksköterskebemanningen och
göra det möjligt för fler undersköterskor att utbilda sig till
specialistundersköterskor.
- Möjligheten till trygga boenden för äldre ska öka. Till detta ska 1 miljard kronor
avsättas 2021 till investeringsstöd för att stimulera om- och nybyggnation av
särskilt boende samt bostäder på den vanliga bostadsmarknaden som riktar sig
till gruppen 65+.
Nacka kommun kommer att tilldelas medel utifrån riksdagens beslut om ändringar i
statens budget för 2021 som syftar till att ge ökat stöd till äldreomsorgen. Enligt
Finansutskottets betänkande 2020/21: FiU46 ska ersättningen vara prestationsbaserad.
Enligt betänkandet föreslås medlen vara fleråriga för de kommuner som kan påvisa
förändringar i verksamheterna i enlighet med angivna behov.
Äldreenheten är positiv till förslagen i politikerinitiativet. Ett av de förslag som
äldrenämnden fattade beslut om 2020 var att införa en bonusersättning inom hemtjänsten
för att stimulera kontinuiteten för kunderna. Detta är det första bonussystem som införts
i Nacka kommun. Anordnare ställer sig även positiva till premieersättning eller så kallad
bonus, men framhåller att det är viktigt att den blir rättvis då olika utförare har olika
förutsättningar, till exempel beroende på företagens storlek.
Äldreenheten avser att återkomma till äldrenämnden med konkreta förslag på hur en
prestationsbaserad ersättning kan se ut efter att Socialstyrelsen presenterat
tillämpningsanvisningar för hur medlen ska fördelas.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Förslaget medför inga konsekvenser för barn.
Handlingar i ärendet
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