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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner socialtjänstförvaltningens remissvar
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
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Vera Josefsson

Sammanfattning
I Sverige behövs fram till år 2015 rekryteras en halv miljon nya medarbetare med
omvårdnadsutbildning. Regeringen har därför uppdragit åt nio myndigheter att utarbeta
en handlingsplan för kompetensförsörjning inom äldreomsorgen och omsorgen om
funktionshindrade. Ett delbetänkande har remitterats till staden med frågan om rapporten
på ett riktigt sätt beskriver förutsättningarna för kompetensförsörjning och vilka av de i
rapporten föreslagna åtgärderna staden anser vara viktigast.
Förvaltningen anser att rapportens beskrivningen av förutsättningarna är, så långt de nu
är möjligt att förutse, riktiga. Bland de föreslagna åtgärderna anser förvaltningen att de
viktigaste är att kommunernas balanskrav ska omfatta flera år och att den strukturella
diskrimineringen mot personer med utländsk bakgrund stoppas.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetas inom staben för utredning och projekt. Rapporten har
även remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden och Kommunstyrelsens
äldreomsorgsberedning. Remissvar ska vara inlämnat senast 2004-01-30.
Bakgrund
Regeringen har uppdragit åt nio myndigheter att utarbeta en handlingsplan för
kompetensförsörjning inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade.
Uppdraget har föranletts av att det fram till år 2015 behöver rekryteras en halv miljon nya
medarbetare med omvårdnadsutbildning.
Handlingsplanen ska vara klar före den 1 juni 2004.
Ett delbetänkande av den kommande planen har remitterats till staden.
Socialstyrelsen, som är samordnande myndighet, önskar i första hand svar på
nedanstående två frågor:
1. Anser ni att den beskrivning av förutsättningarna för kompetensförsörjningen som
myndigheterna redovisat i rapporten ”Kompetensförsörjning” är riktig?
2. Vilka är de viktigaste och mest angelägna åtgärderna för att ge kommunerna bättre
förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen?
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En sammanfattning av rapporten bifogas detta tjänsteutlåtande som bilaga.
Rapporten i sin helhet kan även läsas på eller hämtas från Socialstyrelsens hemsida:
http:www.sos.se/Hs/aldreenh/kompfor/index.html

Förvaltningens synpunkter
Rapporten är informativ och väl underbyggd och beskriver det stora behovet att
nyrekrytera personal till omsorgen om äldre och funktionshindrade. Rapporten har ett
tidsperspektiv fram till år 2030 och givetvis är det svårt att förutsäga om de grundläggande förutsättningar vi idag tar för givna är lika självskrivna om tio-, tjugo eller
trettio år. Samtidigt finns ingen annan väg än att utgå från de faktorer som man idag
känner till. Mot denna bakgrund bedömer förvaltningen att rapportens beskrivning av
förutsättningarna för kompetensförsörjningen är riktig.
Bland de i rapporten föreslagna åtgärderna för att ge kommunerna bättre förutsättningar
för att klara kompetensförsörjningen bedömer förvaltningen följande förslag i rapporten
vara viktigast:
9 Att kommunernas balanskrav ska omfatta flera år för att på det sättet kunna balansera
konjunktursvängningar och kunna ge omsorgspersonal en mer förutsägbar
arbetssituation.
9 Att den strukturella diskrimineringen mot personer med utländsk bakgrund stoppas.
9 Att förutsättningar för framtida organiserad arbetskraftsinvandring från länder utanför
EU/EES-området införs och att former för rekrytering och introduktion utvecklas.
9 Att äldre arbetstagare ges möjlighet till en flexibel och reducerad arbetstid.
9 Att förutsättningar för lärande knutet till arbetsplatsen förbättras. (Stockholms stad
bedriver ett större utbildningsprojekt inom omsorgen om funktionshindrade, ”Lys,
kompa och funka”. Detta projekt arbetar bl.a. med att skapa utbildningssituationer
knutna till arbetsplatser. Projektskiss bifogas som bilaga f.k.)
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SLUT
__________________________
2 bilagor
1. Sammanfattning av rapporten ”Kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre och
funktionshindrade”.
2. Projektbeskrivning av ”Lys, kompa och funka”.

