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Vänsterpartiet Gnesta 

Interpellation till socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne 

angående extra statligt anslag för minskning av timanställningar och ökning 

av den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen 

I slutet av 2020 kom regeringens Coronakommission med sin första rapport om äldreomsorgen under 

pandemin. Det var på många sätt en rapport som visade på omfattande brister i den svenska 

äldreomsorgen vilket bidragit till att så många dött. 

Coronakommissionen pekar på ett antal strukturella brister som bidrar till de höga dödstalen. 

Bristerna har varit kända länge och blev tydligt blottlagda i krisen. Allt från bristen på 

skyddsutrustning till en underdimensionerad bemanning och otillräcklig medicinsk kompetens. 

Coronakommissionen beskriver äldreomsorgen som en resursmässigt eftersatt sektor. 

Coronakommissionen ger tydliga rekommendationer om åtgärder. Det handlar bland annat om att 

kraftigt minska andelen timanställda och stärka den medicinska kompetensen. När det gäller de stora 

bristerna vad gäller den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen har exempelvis många äldre 

på särskilda boenden som drabbats av covid-19 inte fått individuella medicinska bedömningar av 

läkare och sjuksköterskor. Coronakommissionen bedömer att detta är helt oacceptabelt. 

Kommissionen skriver att sjuksköterskekompetens som huvudregel bör finnas på plats på ett särskilt 

boende dygnet runt under alla veckans dagar. Ett sådant krav skulle bättre tillgodose 

omsorgsmottagarnas vårdbehov på flera sätt — både genom sjuksköterskans egna vårdinsatser, men 

också genom att en sjuksköterska skulle kunna leda och handleda den övriga omsorgspersonalen och 

utveckla deras kompetens. 

Nu har Vänsterpartiet varit med och tagit fram en extrabudget där stora resurser tillförs för att 

komma till rätta med dessa problem. Sammanlagt kommer 4,3 miljarder kronor att tillföras 

äldreomsorgen i kommunerna. Av dessa har avsatts 2 miljarder kronor för att minska antalet 

timanställda och 1 miljard för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. 33 

miljoner avsätts för att utbilda undersköterskor till specialistundersköterskor och 1 miljard till ökade 

möjligheter till tryggt boende för äldre. 

Frågor: 

1. På vilket sätt kommer Gnesta kommun arbeta med stödet för att minska andelen 

timanställda? 

2. Hur kommer Gnesta kommun arbeta för att öka sjuksköterskebemanningen inom 

äldreomsorgen? 

3. Hur kommer Gnesta kommun att arbeta för att utbilda undersköterskor till 

specialistundersköterskor och i övrigt öka den medicinska kompetensen inom äldre-

omsorgen? 

Gnesta den 10 april 2021 

Lena Staaf (V) 
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