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När det gäller äldreomsorgen inkom totalt 119 lex Sarahrapporter. Från stadens egenregiverksamhet inkom 103
rapporter och från enskild regi inkom 16 rapporter.
Förvaltningens bedömning att kunskapen om de skyldigheter
som följer enligt lex Sarah behöver öka förefaller helt korrekt,
oavsett om det är det egentliga skälet till de förhållandevis få
rapporteringarna. Vi instämmer i förvaltningens synpunkt
angående vikten av att staden bidrar till att verksamheter i
enskild regi är väl förtrogna med dels skyldigheten att
rapportera missförhållanden inom den egna verksamheten och
dels skyldigheten att omedelbart informera beställande nämnd
om inkommen lex Sarah-rapport.
Äldreförvaltningen menar att det är rimligt att anta att många
verksamheter har haft stora utmaningar med att klara av att
bedriva sin kärnverksamhet och upprätthålla en adekvat
bemanning under pandemin. Vi har betalat ut miljoner till
enskilda verksamheter som kompensation för tomställda platser
på grund av pandemin. Samtidigt minskar Kavat Vård AB, en
av vårdjättarna som mottagit pengar, bemanningen och hyvlar
tjänster med så mycket som upp till 25 procent i en bransch där
de anställda redan går på knäna. För stadens del handlar det om
Persikan i Akalla, Birger Jarl på Norrmalm och Björksätra i
Sätra. Attendo går med miljonvinster och betalar ut bonusar till
ledningen. Efter flera vårdskandaler i Finland tvingades
Attendo öka bemanningen och bolagets resultat gick då från
330 miljoner plus under 2018 till en förlust på 45 miljoner
2019.
Läs det igen. När de ökade bemanningen och följde kraven
gick de från 330 miljoner plus till 45 miljoner minus.
Det är fullkomligt uppenbart att redovisningen av inkomna lex
Sarah-rapporter under 2020 nu måste leda till skarpare krav på
bemanning och ett kraftfullt arbete för ett öppnare och tryggare
klimat för de anställda att våga anmäla missförhållanden. Det
är en lagstadgad skyldighet som staden nu måste säkerställa
efterföljs i den skattefinansierade äldreomsorgen.
§ 12 Fördelning av stimulansmedel för God och Nära vård
inom äldreomsorgen
Dnr ALD 2021/134
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1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till
fördelning av stimulansmedel till äldreomsorgen 2021
motsvarande 52,0 mnkr.
2. Äldrenämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen
att fördela stimulansmedel om 52,0 mnkr till utförare med
hälso- och sjukvårdsansvar utifrån den modell som föreslås
i detta ärende.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-04-27.
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har
enats om överenskommelsen God och nära vård 2021 som en
grund för dessa stimulansmedel. Stockholms stad har tilldelats
52,0 mnkr för arbete inom överenskommelsen.
Överenskommelsen är fördelad enligt följande tre områden:
1. Nära vård – omställningsarbete (38,6 mnkr)
2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare (8,0 mnkr)
3. Vidareutbildning för sjuksköterskor (5,4 mnkr)
Den del som avser ”Nära vård – omställningsarbete” föreslås
användas inom följande fyra områden:
•

•
•
•

Samverkan mellan regionen och stadsdelsförvaltningar Gemensam målbild för att uppnå omställningen till nära
vård genom lokala samverkansstrukturer och gemensamma
mötesforum.
Personcenterat förhållningssätt - Tillgång till likvärdig vårdoch omsorg.
Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Preventivt och
proaktivt arbetssätt.
Målgruppsanpassning av vårdtjänster till de med störst
behov.

Enligt förslaget fördelas 37,3 mnkr till stadens 13
stadsdelsförvaltningar och 1,2 mnkr till LSS-hälsan, som är
organiserade under socialförvaltningen. Det arbete som
kommer att utföras inom ramen för överenskommelsen ska
inbegripa samtliga regiformer.
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De 8,0 mnkr som avser ”Goda förutsättningar för vårdens
medarbetare” fördelas till utförarverksamheter som har hälso-
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och sjukvårdsansvar inom staden. Detta gäller såväl
kommunalt som enskilt drivna verksamheter.
Av de 5,4 mnkr som fördelats till ”Vidareutbildning av
sjuksköterskor” utgår 0,3 mnkr till LSS-hälsan och resterande
medel kommer att användas för utbildning till
specialistsjuksköterskor.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
beslut i enligt med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Robert Mjörnberg m.fl. (V) anmälde ett särskilt
uttalande enligt följande:
Det finns stora förväntningar på Sveriges kommuner och
regioners överenskommelse “God och nära vård 2021”, för den
hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet, på särskilda boende
och för problematiken kring vårdens övergångar (exempelvis
utskrivningar från akutsjukhus). Det är viktigt att stadens
använder tilldelade medel kommungemensamt för att bästa
resultat ska kunna uppnås, något som äldreförvaltningen
påpekar. Äldreförvaltningen föreslår medel för
omställningsarbetet ”Nära vård” till stadsdelsförvaltningarna
och för ”Goda förutsättningar för vårdens medarbetare”
fördelning till utförarverksamheter som har hälso- och
sjukvårdsansvar inom staden såväl kommunalt som enskilt
drivna.
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Vi anser att det inte att ett ändamålsenligt resursutnyttjande för
”Nära vård ” att låta 13 olika stadsdelsförvaltningar skapa egna
processer för kontakter med regionen. För att kunna säkerställa
ett jämlikt, likvärdigt kvalitetssäkrat hälsofrämjande,
förebyggande och rehabiliterande arbetssätt måste staden
centralt och i samarbete med regionen ta fram gemensamma
rutiner för alla verksamheter. . Med de valfrihetssystem som
råder inom staden avseende såväl val av primärvård som
sjukvård kommer de äldre inte med säkerhet välja vare sig
primärvård eller sjukhus inom sin egen stadsdelsförvaltning
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varför resursers bör sättas på en stadsgemensam planering
inom dessa områden.
Vi anser också att det nu är tillfälle för äldrenämnden att
ställning till hur sjukvården i hemmet ska uppnås via optimala
kontakter med primärvård och ASIH och vidare hur vården på
särskilda boenden och hur regionanställda läkare ska arbeta på
ett teambaserat sätt på särskilda boenden.
Avseende ”Goda förutsättningar för vårdens medarbetare ” och
”Vidareutbildning för sjuksköterskor” bör äldreförvaltningens
uppgift vara att driva igenom likvärdiga
kompetensförsörjningar, specialistutbildningar och
förutsättningar på arbetsplatserna och sammanställa och
redovisa hur kompetens och förutsättningarna ser ut inom de
olika verksamheterna inom äldreomsorgen.
För övrigt anser vi att privatiseringar av livsviktig äldreomsorg
och sjukvård inte främjar möjlighet skapa gemensamma mål
och insyn, förutom de ständigt återkommande skandalerna och
de vinster i verksamheterna som inte kommer de äldre till del.
§ 13 Fördelning av stimulansmedel för Motverka ensamhet
bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom
Dnr ALD 2021/128
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till
fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet
bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom motsvarande 41,3 mnkr.
2. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-04-19.
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Regeringen har beslutat att Socialstyrelsen under 2021 får
använda 608,5 mnkr för att säkerställa en god vård och omsorg
av personer med demenssjukdom samt för att motverka
ensamhet bland äldre. Stockholms stad har tilldelats totalt
41,3 mnkr. I Stockholms stad har äldrenämnden uppdraget att
administrera och fördela stimulansmedlen till stadens

