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§ 202 2021.245 KS

Svar på motion om ökad sjukskötersketäthet i vård och omsorg - Maria
Adrell (V)
Ärendebeskrivning
Maria Adrell (V) har till kommunfullmäktige den 28 april 2021, § 82 lämnat en motion om
att öka sjukskötersketätheten i vård och omsorg.
Motionären föreslår att Alingsås kommun tar fram en plan för att kraftigt stärka upp
sjuksköterskekompetensen inom vård och omsorg.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 82 att lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 maj
2021, § 118 att remittera motionen till vård- och omsorgsnämnden för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 november 2021 lämnat följande yttrande:
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 27 september 2021, § 55 med
förslaget att motionen ska avstyrkas.
Vård- och omsorgsnämnden håller med om att pandemin har visat på brister i bland annat
den kommunala hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården står just nu inför
en omställning till god och nära vård. I juni 2022 kommer dessutom förslag på en
ny äldreomsorgslag att presenteras och i kommittédirektivet finns ett stort fokus på hälsooch
sjukvård. Då den kommunala hälso- och sjukvården står inför stora omställningar
kommer förvaltningen genomföra en översyn av sjuksköterskekompetensen för att komma
fram till vilka behov av kompetens som kommunen har utifrån den sjukvård kommunen ska
bedriva.
Översynen kommer ha ett bredare fokus än bara de vårdbehov som äldre patienter
med covid-19 har, då det finns andra områden som till exempel demens och psykisk ohälsa
där kompetensen behöver stärkas.
Översynen kommer ta hänsyn till att både kommunen och regionen ansvarar för hälsooch sjukvård. I det kommunala uppdraget ingår inte att utföra specialiserad hälso- och
sjukvård.
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Då en översyn av sjuksköterskekompetensen kommer genomföras i samband med
de omställningar som den kommunala hälso- och sjukvården står inför ser förvaltningen
inget behov av att idag ta fram en plan. Motionären har yrkat på en plan för att stärka
sjuksköterskekompetensen, men motionens rubrik, att öka sjukskötersketäthet, handlar
snarare om bemanning än om kompetens. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer även
behöva se över bemanningen i samband med omställningen till god och nära vård.
Kommunledningskontoret anser i likhet med motionären att sjuksköterskekompetens inom
vård och omsorg är viktigt. Som framkommer av vård- och omsorgsnämndens svar kommer
genomförd översyn inbegripa frågan om säkerställd sjuksköterskekompetens. Mot bakgrund
av detta delar kommunledningskontoret vård- och omsorgsnämndens bedömning att ingen
enskild plan behöver utarbetas för detta ändamål. Då nämnden planerar för en genomlysning
som tillmötesgår motionärens önskemål föreslår kommunledningskontoret att motionen
anses besvarad.
Arbetsutskottet har den 1 december 2021, § 209 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Lindberg (V) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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