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§ 55 2021.125 VON

Remiss - 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
ökad sjukskötersketäthet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 maj 2021, §
118 att lämna motionen till vård- och omsorgsnämnden för beredning.
Motionären anser att Alingsås kommun ska dra lärdom av corona-kommissionen, som har
kommit fram till att det bör som huvudregel finnas sjuksköterskekompetens på plats på varje
särskilt boende dygnet runt. Motionären föreslår därför att Alingsås kommun tar fram en plan
för att kraftigt stärka upp sjuksköterskekompetensen inom vård och omsorg.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 9 september lämnat följande yttrande:
Vård- och omsorgsförvaltningen 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 hälso- och
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 hälso- och
sjukvård. I det kommunala uppdraget ingår inte att utföra specialiserad hälso- och sjukvård.
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. Vårdoch omsorgsförvaltningen kommer även behöva se över bemanningen i samband med
omställningen till god och nära vård.
Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks.
Arbetsutskottet har den 14 september 2021, § 51 behandlat ärendet.
Beslut
Motionen avstyrks.
Utdragsbestyrkande
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