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Skrivelse om att ta vara på Stockholmarnas vilja att bidra till äldreomsorgen
När Coronapandemin slog till fick flera av stadens verksamheter fick snabbt utmaningar med
personalförsörjningen, särskilt inom äldreomsorgen. På bara några dagar ställde då stora delar
av Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet Arbetsgivarsamverkan om och skapade en
bemanningsfunktion för hela staden. Genom att ta tillvara personer som plötsligt blivit av med
sitt jobb i pandemins spår kunde kompetensförsörjningen till stadens välfärd i knsen
underlättas.
Under två månader fick Bemanna Stockholm intresseanmälningar från 1611 kandidater,
genomförde 21 utbildningar med totalt 585 deltagare. Hela 344 medarbetare förmedlades
under den tid som ett förstärkningsbehov fanns och denna bemanningsfunktion var igång.
Det engagemang och vilja att bidra till äldreomsorgen som vi har sett under pandemin har
fortsatt. Senast under sommaren har vi sett en stor ökning av ansökningar till utannonserade
vikariat. Genom Bemanna Stockholm fick staden tillgång till en enormt viktig resurs i form
av flera stockholmare som plötsligt fick upp ögonen för möjligheten att arbeta inom vård och
omsorg. Som ett sätt att stötta den långsiktiga kompetensförsörjningen i äldreomsorgen bör vi
ta tillvara alla de som anmälde intresse för att bidra under krisen.
Med anledning av detta föreslår vi att:
1. Arbetsmarknadsförvaltningen kontaktar alla de som genom Bemanna Stockholm
under våren gick in som vikarie, gick en snabbutbildning eller anmälde intresse, för att
följa upp och marknadsföra stadens vuxenutbildningar med syfte att fler ska välja en
karriär inom vård och omsorg.
2. De lärdomar som kan dras av tiden med Bemanna Stockholm för hur staden kan möta
uppkomna kompetensbehov, samarbeta med arbetsgivare inom både staden och i
näringslivet, samt hur korta utbildningar för fler av stadens målgrupper kan tas fram
tas tillvara i Arbetsmarknadsförvaltningens fortsatta arbete.
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