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Kommunstyrelsen

Motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen
– svar
Mariann Gustafsson (V) har 21 augusti 2018 lämnat in en motion om högre kvalitet inom
äldreomsorgen. Motionären yrkar att kommunen lägger mer resurser på fler anställda och
ökad personaltäthet, bättre mat och tillagning på plats, fler aktiviteter och möjlighet till
utomhusvistelser varje dag och utveckling av personalen genom fortbildning.
Kommunfullmäktige beslutade 2018‐09‐24, § 151 att remittera motionen för beredning
till socialnämnden i samråd med kommunstyrelsens förvaltning.
Socialförvaltningen har yttrat sig i skrivelse 20 februari 2019 och beskriver där vad som i
dagsläget görs inom de områden som motionen avser.
Fler anställda så att personaltätheten ökar
Socialförvaltningen skriver att personaltätheten inom äldreomsorgen styrs av från
kommunfullmäktige tilldelade resurser och mer resurser till äldreomsorgen hade kunnat
leda till ökad personaltäthet. Dock är en av äldreomsorgens största utmaningar brist på
utbildade undersköterskor. Därmed är det inte självklart att ökade resurser hade gjort att
förvaltningen hade lyckats anställa fler undersköterskor.
Bättre mat och tillagning på plats
Kommunstyrelsens förvaltning har svarat att det finns flera tillagningskök i kommunen
som i så stor utsträckning som möjligt lagar maten från grunden nära gästen.
Kostverksamhetens mål är bland annat att grönsaker väljs efter säsong och serveras på ett
sätt som stimulerar matgästerna att äta mer växtbaserad och klimatsmart mat.
Livsmedelsupphandlingar beaktar kvalitet, pris, social samt etisk hänsyn och ska bidra till
ekologiskt hållbar utveckling.
Fler aktiviteter och möjlighet till utomhusvistelse varje dag om så
önskas
Socialförvaltningen skriver i sitt yttrande att det på samtliga särskilda boenden i Västerviks
kommun finns ett väl utvecklat utbud av aktiviteter på vardagarna. Förvaltningen förfogar
även över så kallade dagverksamheter (träffpunkter) på ett antal särskilda boenden och
alla dessa (utom Mimergården) är öppna för alla som vill komma dit och ta del av den
gemenskap och de aktiviteter som erbjuds.
När det gäller möjlighet till utevistelse varje dag så gäller för äldre personer som bor i
ordinärt boende att de får ansöka om det stöd som önskas. En vanlig insats som kan
beviljas är utevistelse. Den enskilde får själv ansöka om hur ofta utevistelsen ska utföras
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och det är upp till biståndshandläggaren att bedöma vad den enskilde behöver för att
uppnå skälig levnadsnivå.
För särskilt boende så beviljar biståndshandläggare insatsen särskilt boende och i det
beslutet ska allt det stöd som den äldre behöver ingå. När det gäller exempelvis
utevistelse så är det alltså en sådan insats som ingår i personalens uppdrag att utföra med
utgångspunkt i den enskildes behov.
Satsning på utveckling av personalen genom fortbildning
Socialförvaltningen skriver att samtliga verksamheter inom förvaltningen kontinuerligt
inventerar behovet av kompetensutveckling och utarbetar en plan för detta i sin
verksamhetsplan. Under våren 2019 satsar äldreomsorgen på två stora
utbildningsinsatser för all personal, dels palliativ vård (vård i livets slutskede) och dels
nutrition (kost‐ och näringslära).
Socialförvaltningens sammanfattning
Socialförvaltningen konstaterar sammanfattningsvis i sitt yttrande att motionen om högre
kvalitet inom äldreomsorgen genom att mer resurser tilldelas äldreomsorgen har en
politisk prägel som handlar om prioriteringar inom kommunkoncernen.
Socialförvaltningen motsätter sig inte att mer medel fördelas till äldreomsorgen, men
menar att det finns faktorer som gör att pengar inte är lösningen på alla problem.
Framförallt är det undersköterskor och vikarier som det råder brist på, vilket innebär att
även om mer pengar tilldelas äldreomsorgen så finns det för närvarande inte många fler
människor att rekrytera. Därmed blir det viktigt att lägga maximalt fokus på attraktivitet
och marknadsförings av undersköterskeyrket.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutade 2019‐03‐07, § 23 att anta socialförvaltningens yttrande som sitt
eget och lämna det vidare till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen om högre kvalitet inom
äldreomsorgen ska anses besvarad, med redogörelsen i socialförvaltningens skrivelse 20
februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i socialförvaltningens skrivelse 20 februari 2019 anse motionen om
högre kvalitet inom äldreomsorgen besvarad.

Anders Björlin
Kommundirektör
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