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Svar på interpellation ställd av Michael Cocozza till
ansvarigt kommunalråd – Äldreomsorgen efter
pandemin.
1. Innebär den fördelning av den extra statliga resursen som nämnden
beslutat om samt de resurser som ryms inom den ordinarie budgeten att
man i Linköpings kommun åtgärdar brister inom de fyra problemområden
som kommissionen pekar på?

2. Avser kommunledningen att bibehålla den extra resursförstärkningen även
om staten drar tillbaka anslaget till budget 2022 och 2023.

3. Om svar fråga 1 är nej, vilken/vilka av de fyra problemområdena kommer
man inte att ha tillräckliga resurser för att åtgärda?

4. Vad skulle det i så fall behövas för ytterligare ekonomiskt tillskott till
nämndens budget för komma tillrätta med brister och nå den
kvalitetsnivå kommissionen vill se inom dessa fyra problemområden?

Linköping har i grund en god äldreomsorg. Däremot strävar vi konstant för
att bli ännu bättre. Coronakommissionen har pekat på flertalet brister som
behöver åtgärdas. Bristerna som kommissionen pålyser går inte direkt att
applicera på Linköping eftersom den belyser äldreomsorgen utifrån ett
nationellt perspektiv Däremot är det viktigt att vi drar lärdomar från vad
kommissionen pekar på. Brister som lyfts i Coronakommissionens rapport
hade vi redan innan pandemin uppmärksammat och har varit en viktig del i
vårt arbete. Vi har gjort satsningar på språkutbildning, satsningar på mer
specialistkunskaper, satsat på fler vårdbiträden och undersköterskor och
beslutat om en helt ny hemtjänstorganisation som kommer innebära mer
teamarbete och kontinuitet runt individen för att på ett bättre sätt möta ett
tyngre vård och omsorgsbehov. Det är fortfarande mer arbete att göra och
vårt arbete är inte slutfört.
De extra statliga resurserna kommer inte på egen hand lösa de problem vi
ser inom äldreomsorgen. Däremot är det ett välkommet tillskott och med
tanke på rådande omständigheter behöver stat, region och kommun utöka
samarbetet gällande äldreomsorg.
Äldreomsorgen är en prioriterad fråga för Allians för Linköping.
Budgetprocessen för 2022 är i ett inledande skede vilket innebär att vi inte

kan föregå processen.
För att säkra verksamhetens arbetssätt och upptäcka de brister som är
belysta utifrån Coronapandemin ur ett Linköpingsperspektiv har
representanter från äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden
genomfört referensgruppsmöten med hemtjänstutförare och hälso- och
sjukvårdsorganisationer. I pågående uppföljningar har vissa brister blivit
tydligare i och med att pandemin pågår. Krav på åtgärder ställs och följs
upp.
I planerings och /utvecklingshänseende tar förvaltningen del av Coronakommissionens slutsatser men även utförarnas upplevelser och
erfarenheter. IVO har gjort en stor genomlysning där även Linköping
kontrollerades. Resultatet visade att Linköping har goda förutsättningar och
i grunden en god omsorg.
Det vi med säkerhet vet är att det inte enbart är ekonomiska resurser som
behövs. Vi behöver hitta andra arbetssätt, stärka kompetensförsörjningen,
arbeta mer i team runt individen och öka den medicinska kunskapen mer än
vad vi redan gör för att på lång sikt komma till rätta med problemen. Med
det sagt är det alltid välkommet med ytterligare satsningar från statligt håll.
.
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