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FÖRORD
Den socialdemokratiska äldreomsorgspolitiken i Östergötland ska utgå ifrån de äldres behov. 
Som äldre ska man kunna känna trygghet på ålderns höst. Det handlar om rätten till en äldreom-
sorg av hög kvalité och en god, jämlik vård som sätter den äldres behov i centrum. Alla förslag som 
presenteras i denna agenda syftar därför till en och samma sak, att skapa en så trygg, kvalitativ och 
värdig omsorg för våra äldre som möjligt. 

Sen coronapandemin bröt ut med full kraft i mars 2020 har personal inom vård och omsorg ut-
fört storartade insatser för att hantera pandemins mest akuta faser. Under denna period har pan-
demin blottat det faktum att äldreomsorgen inte har varit tillräckligt rustad för att möta kriser 
och pandemier, som tagits i uttryck i brist på skyddsutrustning, otillräcklig sjukvårdskompetens 
och resursbrist. I och med att pandemin är långt ifrån över kommer en nogsam utvärdering i ett 
senare skede krävas. Samtidigt lever vi längre och blir allt friskare, vilket är något positivt och 
ett kvitto på att vår gemensamma välfärd levererar en god folkhälsa. Men det ställer också krav 
på politiken att säkerställa rätt förutsättningar och resurser för att möta detta behov. Frågan om 
hur vi säkrar välfärdens långsiktiga finansiering måste diskuteras. Dessa två omständigheter har 
satt extra fokus på äldreomsorgsfrågorna och nödvändigheten i att öka äldreomsorgens kvalité, 
krisberedskap och framförallt tryggheten för äldre i samhället.

För att bygga en äldreomsorg av hög kvalité med den äldres behov i centrum, blir personalen 
inom både kommunal och regional verksamhet den viktigaste resursen. Således berör många av 
agendans förslag personalens förutsättningar att finnas där för våra äldre och att vara de proffs på 
vård- och omsorgsverksamhet som vi så väl behöver. Tillsammans med politiska förslag om att 
ökade gemenskapsmöjligheter och att flytta vården närmare patienten, däribland de äldre, skapas 
en god helhet för en trygg äldreomsorg. 

Vår förhoppning är att detta program ska leda till en ännu tryggare vård och omsorg för våra äldre 
i Östergötland. Agendan också fungera som ett realpolitiskt verktyg för alla socialdemokratiska 
politiker i Östergötland, som på ett eller annat sätt ansvarar för äldreomsorgspolitiken.

Arbetsgruppen som jobbat fram förslagen har bestått av Anna Johansson, Olle Vikmång, Helena 
Balthammar, Rolf Enquist, Birgitta Lindström (representant från Kommunal). Erik Holm (poli-
tisk sekreterare) har bistått gruppen. 

       Anna Johansson       Olle Vikmång

      Helena Balthammar                Rolf Enquist 

       Birgitta Lindström          Erik Holm

Illustration på framsidan från Vecteezy.com
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NULÄGESANALYS
I coronapandemin visades utsattheten för de skörast äldre och samhällets sårbarhet på flera sätt. 
När smittspridningen tog sig in på äldreboenden och inom hemtjänsten drabbades de sköra äldre 
hårdast. I brist på beredskap, såsom adekvat kompetens, skyddsrutiner och skyddsutrustning för-
blev samhällets samlade insatser att skydda samhällets riskgrupper otillräckliga. 

Vi lever också längre och blir allt friskare, vilket är något positivt och ett kvitto på att vår gemen-
samma välfärd levererar en god folkhälsa. Men det ställer också krav på politiken att säkerställa 
rätt förutsättningar och resurser för att möta detta behov. Därför ser vi välfärdens långsiktiga 
finansiering som en av våra absolut viktigaste prioriteringar i framtiden, inte minst finansieringen 
av framtidens äldreomsorg.

Sjukhusen hade en viss beredskap med skyddsmaterial och ingen personal på sjukhusen var utan 
skyddsmaterial vid vård av Covid-19-patienter. Regionen hade också pandemiplaner på plats. 
Detsamma gällde även de flesta kommuner, men dessa var i flera fall inaktuella och inte tillräck-
ligt anpassade till situationen som uppstod. Folkhälsomyndigheten tog tidigt upp vikten av att 
skydda de sköra äldre som fanns på boenden runt om i kommunerna. Denna insikt kom dock 
inledningsvis att ha en allt för liten praktisk betydelse i det nationella krisarbetet. 

Vår uppfattning är att den nationella kunskapen om förutsättningarna och utmaningarna i den 
kommunala vården och omsorgen var för låg. Ett äldreboende är heller inte byggt eller rustat för 
sjukvård på samma sätt som en vårdcentral eller sjukhus. Att göra omläggning av sår bland hand-
gjorda dukar och porslinskatter i ett äldreboende ger helt andra förutsättningar jämfört med vård 
på en sjukhusavdelning med avancerad teknisk och medicinsk utrustning. Detta resulterade initi-
alt i ett för ensidigt fokus på insatser i den regionala hälso- och sjukvården, trots att utmaningarna 

Foto: Ellen Aguirre
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”SAMHÄLLETS SAMLADE INSATSER 
FÖR ATT SKYDDA RISKGRUPPERNA 
VAR OTILLRÄCKLIGA”
var minst lika stora i äldreomsorgen. Exempelvis rådde – och råder – det en osäkerhet hur långt-
gående insatser en kommun får vidta mot en individs vilja i verksamheten för att skydda denne 
eller andra mot smitta.

Under coronapandemin blev det även tydligt att många kommuner inte hade tillräckligt med 
skyddsutrustning. På vissa håll brast hygienrutiner och i en del kommuner blev bemanningen till 
följd av ökade sjukskrivningar ett stort problem. Våra äldre i behov av hemtjänst möter idag allt 
för många medarbetare. I vissa verksamheter kom smittan in bland de sköra äldre. En av orsakerna 
som anges är att vikarier med osäkra anställningar gick emellan flera olika verksamheter och hann 
träffa många brukare under en dag. Risken ökade för att smittan skulle få fäste.  Samtidigt finns 
det många goda exempel runt om i länet på hur man i kommunerna hanterade smittan. Flera 
kommuner införde lokala besöksförbud på boenden innan regeringen beslutade om ett nationellt 
förbud. Vidare finns många olika exempel på särskilda Covid-team i hemtjänst och Covid-avdel-
ningar eller särskilda Covid-platser på boenden, för att på så sätt ge den enskilda brukaren en så 
bra vård som möjligt och för att minimera risken för smittspridning. 

Samverkan mellan kommunerna och regionen har förstärkts under våren. I all form av samverkan 
uppstår även friktion och motsättningar, men vår erfarenhet är att detta hanterades väl genom 
tät dialog på såväl verksamhets-, förvaltnings- och politisk nivå. Ett framgångsrikt arbete värt att 
notera är att primärvården i samverkan med kommunerna i Östergötland lyckades få fram vård-
planer för över 90 procent bland de brukare och patienter som var i störst behov av det.  

Regionen hjälpte till med skyddsutrustning till boenden där smittan fanns, innan den nationella 
utdelningen av skyddsmaterial kom igång efter påsken. Detta skedde dock i allt för liten omfatt-
ning, då endast konstaterat smittade brukare låg till grund för denna insats. Regionen öppnade 
upp digitala lösningar så att det gick att föra över information kring patienter mellan kommun 
och region. Trots flera åtgärder kom smittan in på flera boenden i kommuner även i Östergötland. 
Det ska dock understrykas att ett viktigt fokus under pandemin var att äldre vid behov fick läkar-
medverkan, samtidigt som en hög andel av de äldre i behov av en vårdplan också fick det behovet 
tillgodosett. 

Efter vårens stora smittspridning i samhället och i äldreomsorgen, med en hög belastning i häl-
so- och sjukvården som följd, har vi nu gått in i en ny fas i krishanteringen. Vi står nu inför flera 
utmaningar, som handlar om att hantera följderna av pandemin. Exempel på sådana följder är 
bland annat en minskad efterfrågan på kommunala äldreomsorgsinsatser i såväl hemtjänst som 
boende. Vi tror inte att behoven av insatser har minskat. Således finns det en stor risk för att vi i 
nuläget har ett uppdämt behov av insatser bland våra äldre, som framgent kan ställa större krav på 
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äldreomsorgen att tillgodose detta. Rådande restriktioner och råd från Folkhälsomyndigheten, 
som är helt nödvändiga för att minska smittspridningen och rädda liv, har medfört att ensamhe-
ten och isoleringen bland äldre har ökat. Vi vet att ensamhet och isolering leder till ohälsa, vilket 
kommer att få konsekvenser framöver.

AGENDA FÖR EN TRYGG ÄLDREOMSORG
1. TRYGGA ANSTÄLLNINGAR
För garantera våra äldre en trygg vård och omsorg är personalen vår viktigaste resurs. För att säker-
ställa kompetensförsörjningen i framtiden och för att vi verkligen ska kunna dra nytta av persona-
lens fulla kompetens krävs det att vi erbjuder trygga och attraktiva anställningar.

Vi anser att rätten till heltid är grundläggande. Alla ska kunna försörja sig på sin lön och samtidigt 
kunna känna trygghet inför framtida pensioner. Att fler medarbetare arbetar heltid innebär också 
att vi bättre nyttjar den kompetens som finns hos våra medarbetare, då de flesta av yrkeskatego-
rierna inom vården och omsorgen är bristyrken.

För att den offentligt drivna vården och omsorgen ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare, så 
krävs att alla så kallade delade turer tas bort.

Inom framförallt den kommunala vård- och omsorgsverksamheten har man gjort sig allt mer 
beroende av vikariat och timanställningar för att få bemanningen att gå ihop. Detta innebär att 
många medarbetare arbetar under mycket osäkra anställningsvillkor och att kontinuiteten för 
boende och brukare blir sämre. Vi ska målmedvetet arbeta för att avskaffa beroendet av vikarier 

Foto: Ellen Aguirre
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för att klara grundbemanningen i verksamheten och ersätta osäkra timanställningar och vikariat 
med tillsvidareanställd personal med adekvat utbildning.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Införa rätt till heltid och heltid som norm
• Avskaffa delade turer i alla verksamheter
• Ersätta osäkra vikariat och timanställningar med tillsvidareanställningar

2.  UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING
Tack vare att vi lever längre och blir friskare, som är en effekt av vårt välfärdssamhälle, ökar också 
antalet äldre med fler komplexa vårdbehov, vilket i sin tur ökar omsorgsbehovet av äldreomsorg. 
Det ställer stora krav på långsiktiga politiska lösningar inom flera områden. Ett av dessa är att 
grundläggande undersköterskekompetens säkerställs. Tack vare digitala lösningar kan allt mer 
vård göras i hemmet och på vårdboenden. Det kräver utökad digital och medicinsk kompetens. 

Parallellt med de demografiska förändringarna pågår nationell utredning om God och nära vård, 
som kortfattat handlar om hur regioner, kommuner och andra aktörer kan omställa dagens sjuk-
hustunga vård till en vård närmare patienterna. Med anledning av det arbetet aktualiseras frågan 
om vilka kompetenser och resurser som ska tillskansas till den kommunala äldreomsorgen, som 
bland andra utgör en relevant aktör inom området Nära vård. 

Det behöver finnas ännu större möjligheter att vidareutbilda sig i sin yrkesroll tex påbyggnadsut-
bildningar som specialistundersköterska, men också arbetsplatsbaserat lärande.

När coronapandemin bröt ut med full kraft i vårt samhälle och särskilt drabbade landets särskil-
da boenden hårt, blottades ett uppenbart kompetensgap mellan hälso- och sjukvården och den 
kommunala äldreomsorgen. Det är tydligt att äldreomsorgen inte har tillgång till samma resurser 
och kompetenser som vanligtvis finns i en hälso- och sjukvårdsorganisation. Därför efterlyser vi 
en nationell diskussion och utredning, som bör slå fast vilka kompetenskrav som ska gälla och hur 
pass avancerad hälso- och sjukvård äldreomsorgen egentligen ska klara av. Att den som bor på ett 
äldreboende ska få hjälp med alla sina sjukvårdsbehov, förutsätter att äldreomsorgen har tillgång 
till rätt medicinsk kompetens, resurser och en robust organisation som kan tillgodose ett sådant 
behov.  

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Skydda undersköterskans titel och ställa högre krav på utbildningsinstitutioner när det gäller 
utbildningens kvalitet

• Införa länsdelsvisa kompetenscenter i respektive kommun/region där all kompetens är sam-
lad för att vidareutbilda personal och vårdboenden inom demens och psykiatri 

• Att huvudmännen erbjuder vidareutbildning inom digitalisering, nutrition och demens för 
äldreomsorgspersonal 

• Verka för att staten tar ett större ansvar i utbildningsfrågorna för undersköterskor, i synner-
het vad gäller vidareutbildning till specialistundersköterska. 
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3.  SPRÅK OCH KULTURKOMPETENS
Idag förekommer bristande kunskaper i svenska språket inom äldreomsorgen. Brister i svenska 
språket är en konsekvens av brister i utbildningssystemet, otillräcklig integration och begränsa-
de möjligheter till språkutveckling på arbetsplatsen. Vid förekommande av språkbrist riskerar 
kvalitén på äldreomsorgen, och därigenom brukarens rätt till en god och trygg äldreomsorg, att 
försvagas.

De många medarbetarna med utländsk bakgrund i verksamheterna innebär samtidigt att vi i 
verksamheten har en stor kompetens inom andra språk än svenska. Denna kompetens nyttjas 
inte idag i tillräckligt stor omfattning. Många äldre med utländsk bakgrund tappar ofta det 
svenska språket, särskilt i samband med olika former av demensproblematik. Därför måste vi bli 
bättre på att matcha den språkkompetens som finns hos våra medarbetare, med de behov som 
våra äldre har.

Bristande språkkunskaper försvagar och missgynnar också de anställdas position och möjlighet 
till inflytande på sin arbetsplats. Att kunna behärska svenska språket är en fråga om inflytande 
och en nyckel till att göra sin röst hörd. Språkkompetens handlar därför också om att stärka den 
anställdes inflytande över sin arbetssituation och vardag.

En god och trygg äldreomsorg förutsätter att kommunikation mellan brukare och personal sker 
tydligt och obehindrat på svenska. Som omsorgstagare ska en vara trygg med att personalen kan 
kommunicera på svenska när de hjälper till att ge medicin, städar hemmet eller serverar en mål-
tid. Därför vill vi att kunskaper i svenska språket ska vara obligatoriskt för samtliga anställnings-
former inom äldreomsorgen. För befintlig personal som ännu inte behärskar svenska språket 
ska arbetsgivaren ge rätt förutsättningar och möjligheter till personalen att öka kunskaperna i 
svenska språket.

En ytterligare avgörande faktor för förståelse mellan personal och brukare i verksamheten, samt 
för att gott bemötande är kunskap om olika kulturer, värderingar och sedvänjor. Då mångfalden 
bland såväl brukare som medarbetare ökar så behöver även kompetens inom dessa områden 
stärkas bland våra medarbetare. För att möta den äldres bakgrund och behov måste kommuner 
och regioner ta fram handlingsplaner, vars syfte är att främja frågor som rör jämställdhet och 
HBTQ-frågor, samt motverkar hedersrelaterat våld och förtryck. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland: 

• Införa krav i att behärska svenska språket i tal och skrift för anställning i äldreomsorgen

”KUNSKAPER I SVENSKA SPRÅKET 
SKA VARA OBLIGATORISKT FÖR 
PERSONAL INOM ÄLDREOMSORGEN”
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• Matcha medarbetare med språkkompetens med brukarnas behov
• Att arbetsgivarna erbjuder befintlig personal med otillräckliga språkkunskaper utbildning 

och språkutveckling i svenska språket parallellt med anställningen
• Höja kvalitén på utbildningsutbudet avseende svenska språket
• Stärka medarbetarnas kunskaper om olika kulturer, värderingar och sedvänjor
• Att varje östgötsk kommun och Region Östergötland antar en handlingsplan för att arbeta 

för ökad jämställdhet och likabehandling i äldreomsorgen

4.  HÖJD ATTRAKTIVITET FÖR ÄLDREOMSORGSYRKET 
Alltfler yrkeskategorier inom vården och omsorgen blir bristyrken. För att möta de äldres behov 
i centrum behöver vård och omsorgsarbetenas attraktivitet öka. Samtidigt ser vi att allt för få 
väljer att utbilda sig till yrken inom vården och omsorgen. För att klara kompetensförsörjningen, 
både här och nu och i framtiden, så måste attraktiviteten i yrkena stärkas. Detta är ett gemen-
samt problem för regionen och länets kommuner. Vi bör därför ta ett större gemensamt ansvar 
för kompetensförsörjningen, istället för att se varandra som konkurrerande om samma personal.

Lönerna inom vården och omsorgen är för låga i förhållande till den samhällsviktiga funktion 
arbetena innebär och det ansvar som följer med arbetet. Ett lönelyft för vård och omsorgsper-
sonalen är särskilt viktigt inom hemtjänsten, där vi idag ser en allt för stor personalomsättning. 
Ytterst är det arbetsmarknadens parter som förhandlar lönerna, men om vi ska klara av löneök-
ningar inom vården och omsorgen samtidigt som behoven ökar så måste staten bidra med högre 
statsbidrag till finansieringen.

Inom framförallt den kommunala äldreomsorgen ser vi en alltför stor omsättning av enhetsche-
fer. Det beror bland annat på ett komplext och svårt uppdrag i kombination svåra förutsättning-
ar att klara av uppdraget. Mycket oerfarna chefer utan ledarskapserfarenhet är inte ovanligt och 
ofta förväntas man vara chef och ledare över en mycket stor personalgrupp. 

Vi anser att en ledarskapspolicy bör finnas hos varje huvudman. I denna ska förväntningar på 
ledarskapet regleras, samt så bör man slå fast att en chef inte bör ha fler än 25 underställda med-
arbetare. Vidare så bör ett utbildnings- och utvecklingsprogram för chefer och ledare finnas hos 
varje huvudman, som svarar upp mot ledarskapspolicyn.

Undersköterskeyrket behöver uppvärderas och våra utbildade undersköterskor måste ges möjlig-
het att arbeta med det som de är proffs på och är utbildade för, nämligen vård och omsorg. Det 
innebär att vi behöver åstadkomma en ökad specialisering av arbetsuppgifterna i verksamheten 
och öppna upp för fler yrkeskategorier, som kan avlasta exempelvis serviceinsatser. Utvecklings-
möjligheter och karriärvägar måste erbjudas inom vården och omsorgen. Fler, såväl undersköter-
skor som sjuksköterskor, bör ges möjlighet att specialistutbilda sig på betald arbetstid.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

”LÖNERNA INOM VÅRD & OMSORG 
ÄR FÖR LÅGA”
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• Genomföra riktade lönesatsningar på undersköterskor i kommunal hemtjänst
• Att ingen chef ska ha fler än 25 underställda medarbetare
• Att varje östgötsk kommun antar en ledarskapspolicy för chefer och ledare inom äldreomsor-

gen
• Låta undersköterskorna arbeta med det de är proffs på, nämligen omsorg
• Möjliggöra fler karriärvägar inom omsorgsyrkena

5.  GOD ARBETSMILJÖ
En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att medarbetarna i verksamheterna ska kunna 
utföra ett bra jobb, med hög kvalitet. Detta gäller såväl den fysiska som den psykosociala arbets-
miljön.

De senaste årens trender av managementsystem inom offentlig verksamhet likt ”New public 
management” har bidragit till ökad effektivitet i verksamheten. Men den har också bidragit till 
att medarbetarnas upplevda kontroll över den egna arbetssituationen har minskat. Detta har 
lett till en ökad stress hos medarbetarna. Vidare har det lett till medarbetares och enhetschefers 
kunskap och kompetens inte tas tillvara i styrningen av verksamheten på ett tillräckligt bra sätt. 
Vi anser att ett tillitsbaserat arbetssätt, med delegerade ansvar och befogenheter ska implemen-
teras i alla verksamheter.

Bristfällig informationsöverföring mellan till exempel den kommunala äldreomsorgen och den 
regionala hälso- och sjukvården är en stressfaktor i det vardagliga arbetet för personalen, samti-
digt som det utgör en risk för brukaren. Därför bör vi utveckla digitala verktyg för kunskapsö-
verföring och enklare kontaktvägar mellan verksamheterna. Vidare bör Socialdemokraterna på 
nationell nivå verka för en förändrad lagstiftning, som förenklar detta arbete.

Alla medarbetare ska självklart ha rätt till adekvat skyddsutrustning. Detta för att kunna garan-
tera säkerheten både för personal och för brukare. Inte minst i samband med inledningen av 
Covid-19-pandemin, där den dramatiska ökningen av antalet smittade under våren 2020 blot-
tade bristen på fullgod beredskap. Inom både den regionala hälso- och sjukvården samt i den 
kommunala vård- och omsorgsverksamheten fanns en stor brist på adekvat skyddsutrustning 
och periodvist också läkemedel. För att undvika att liknande situationer ska kunna inträffa igen 
bör beredskapslager upprättas. Vid eventuell fördelning av skyddsutrustning från dessa lager ska 
större hänsyn tas till behoven inom den kommunala vården och omsorgen.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Implementera ett tillitsbaserat arbetssätt i alla verksamheter
• Förenkla informationsöverföringen mellan olika verksamheter och olika huvudmän 
• Upprätta beredskapslager med skyddsutrustning 
• Att Region Östergötland återtar sin läkemedelsförsörjning i egen regi

6.  ÖKAD GEMENSKAP OCH TRÄFFMÖJLIGHETER FÖR ÄLDRE
Ensamhet och social isolering är faktorer i människors liv som kan bidra till sämre livskvalitet 
och ökad risk för både fysisk och psykisk ohälsa. Ensamhet kan se ut på olika sätt liksom upple-
velsen av ensamheten. Många kan tycka om ensamheten och njuta av tystnaden och stillheten, 
särskilt om man kan göra det med vetskapen om att det finns människor och sociala samman-
hang runt omkring som alternativ. 
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Hälsoriskerna uppstår när ensamheten blir ofrivillig och när händelser i livet såsom förlust av 
en nära anhörig/vän eller sjukdomar gör att ensamheten blir svår att bemästra och hantera. 
Ensamheten kan bero på bristen på sociala sammanhang men den kan också ha sin botten i 
avsaknaden av någon att kunna prata med om sina innersta tankar och känslor. Socialstyrelsens 
undersökningar visar år efter år att många äldre känner sig ensamma. Oavsett om man bor på ett 
äldreboende eller bor kvar hemma med hjälp av hemtjänst så svarar en majoritet av de tillfrågade 
att de besväras av ensamhet.
 
Gemenskap, delaktighet och meningsfull tillvaro är viktigt för alla människor, inte minst för 
gruppen äldre. Civilsamhället och föreningslivet kan bidra till en förbättrad folkhälsa och fler 
mötesplatser för äldre som komplement till det kommunala utbudet. Staten satsar i form av 
stimulansbidrag till ideella sektorn för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom 
aktiviteter, mötesplatser, kontaktytor mellan yngre och äldre samt ökat ideellt engagemang i 
äldregruppen. Här vill vi se en fortsatt satsning från staten för att uppnå långsiktighet i samver-
kan med civilsamhället.

Coronakrisen medförde besöksförbud på våra särskilda boenden och restriktioner för gruppen 
äldre över 70 år. En del initiativ har tagits för att på olika sätt möjliggöra för de äldre och deras 
anhöriga att träffas under säkra former även under pandemin. Äldres möjligheter att delta i 
samhällslivet har också begränsats kraftigt, vilket riskerar att öka upplevelsen av ensamhet och 
isolering. De digitala lösningarna har använts till viss del för att möta behovet av att kunna delta 
på möten av olika slag och för att bryta ensamhet och isolering, men mer behöver göras. Vi 
föreslår att det tas initiativ i kommunerna avseende strategier för att öka takten när det gäller 
digitaliseringen inom äldreomsorgen. Vi vill främja investeringar i digitala kommunikations-
verktyg för äldre och prioritera investeringar i bredbandsinfrastrukturen. 

Foto: Ellen Aguirre
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 Vi har kommit olika långt i länets kommuner när det gäller olika former av träffpunkter och/
eller äldrecentras. Förutsättningarna ser såklart olika ut men helt klart finns behov för äldre att 
ha tillgång till fler mötesarenor. En meningsfull vardag, social stimulans och någon att prata 
med är viktiga inslag på dessa mötesplatser. Mötesplatserna kan också vara en del i implemente-
ringen och spridningen av digitala verktyg för äldre. Här vill vi uppmana kommunpolitikerna 
att tillskapa träffpunkter för de äldre som bor i ordinärt boende. Vi ser det som en investering 
som kan förebygga psykisk ohälsa och skjuta upp behovet av andra insatser från den kommunala 
hemtjänsten.

För att klara av de kommande utmaningarna i välfärden kommer det att krävas samverkan på 
flera olika plan, inte minst när det kommer till insatser för att förhindra ensamhet och social 
isolering. Samverkan bör ske mellan olika professioner, mellan kommun och regionen och 
mellan kommunen och civilsamhället bland annat. Kommunerna är enligt socialtjänstlagen 
skyldig att bedriva uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen. I samverkan med andra kan 
denna uppsökande verksamhet utvecklas och stärkas. I de bostadsområden där det finns sociala 
träffpunkter för äldre har troligtvis bostadsbolagets/hyresvärdens fastighetsskötare en bra koll 
på ensamma människor. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland:

• Att kommuner upprättar samverkan med civilsamhället i syfte att öka den digitala kompe-
tensen och tillgången till digitala verktyg för äldre 

• Stärkta möjligheter att träffas och umgås även som äldre och riskgrupp 
• Att kommuner upprättar samverkan med civilsamhälle och bostadsbolag i syfte att skapa 

uppsökande verksamhet som bryter isolering och bidrar till ökad inkludering

7.  VERKSAMHETSFÖRBÄTTRINGAR
Grunden för den kommunala vården och omsorgen är den offentligt drivna verksamheten. 
Privata aktörer har en plats att fylla för att ge den enskilda valfrihet och för att det leder till 
en positiv utveckling på ett övergripande plan av den verksamhet som finns. En majoritet av 
verksamheten ska dock alltid vara offentligt driven för att kunna garantera en verksamhet av god 
kvalitet till medborgarna. Vidare så bör fler utförare än en undvikas inom en och samma enhet, 
undantaget fastighetsskötsel och lokalvård. 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) har funnits sedan 2009. Även om LOV kan innebära positiva 
fördelar avseende kostnadskontroll och kvalitetsuppföljning, börjar allt fler ifrågasätta syste-
met med oseriösa företag och fusk som konsekvenser. Systemets utformning gör också att allt 
för stora resurser i kommunerna går till administration och uppföljning på bekostnad av den 
verksamhet som finns närmast brukaren. Vi anser att partiet bör ta tydlig ställning i frågan och 
arbeta för att avveckla systemet. 

Allt fler äldre, men även yngre, drabbas av demenssjukdom. Den kommunala vården och omsor-
gen måste bli bättre samordnad för att möta denna grupp, framförallt de som är nydiagnostise-
rade och inte aktuella för andra insatser inom den kommunala vården och omsorgen.

Vidare så behövs alternativa boenden för yngre med demenssjukdom, som har behov av plats i 
särskilt boende, men saknar andra gemensamma nämnare med den äldre grupp som vanligtvis 
finns i våra boenden. Samtidigt är gruppen för liten för att det i länets mindre kommuner är 
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möjligt att tillgodose behovet. Vi anser därför att särskilda boendeplatser för yngre med demens-
sjukdom bör tillskapas i samverkan mellan länets kommuner.

Den kommunala hemtjänsten bör organiseras på ett sätt som säkerställer kvalitet och konti-
nuitet för hemtjänsttagaren. En hög grad av personal- och insatskontinuitet stärker kvaliteten 
i insatsen, skapar en större trygghet för den enskilde och dess anhöriga samt minskar risk för 
eventuell smittspridning. Det kan åstadkommas genom bland annat små hemtjänstgrupper. 
Vidare så bör varje hemtjänstgrupp arbeta i team tillsammans med den kommunala hälso- och 
sjukvården samt primärvården för att uppnå en verksamhet med brukaren i centrum och ett 
rehabiliterande förhållningssätt. Detta blir särskilt viktigt i samband med utskrivning från sjuk-
hus, då intensiva insatser för snabb rehabilitering bör sättas in. På så sätt uppnår den enskilda 
brukaren snabbare en bättre hälsa, hemtjänsten avlastas och ekonomiska resurser kan prioriteras 
till annat.

En närmare samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna behövs för att utveckla 
nära vård för östgötarna. Med en åldrande befolkning och ökande medicinska behov så behö-
ver den medicinska kompetensen säkerställas genom läkarmedverkan och  vårdplanering. Ett 
sätt att möta denna utveckling är att utveckla närvårdsplatser runt om i länet på kommunala 
boenden.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland: 

• Att en majoritet av vård och omsorg alltid ska vara offentligt driven för att kunna garantera 
en verksamhet av god kvalitet till medborgarna 

• Utreda åldersdifferentierad organisering av brukare med demenssjukdomar 
• På sikt se en fördjupad och ökad samverkan mellan kommunerna i syfte att tillgodose beho-

vet av demensvård i både stora som små kommuner 
• Stärka den kommunala och regionala krisberedskapen 
• Fördjupa samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna för att utveckla när-

vårdsplatser runt om i länet 
• Att fler vårdcentrum, där regionen och kommunen har en nära samverkan kring vårdplatser, 

inrättas
• Verka för att Lagen om valfrihetssystem (LOV) avvecklas

” EN MAJORITET AV VERKSAMHETEN SKA 
ALLTID VARA OFFENTLIGT DRIVEN  FÖR ATT 
KUNNA GARANTERA EN VERKSAMHET AV 
GOD KVALITET TILL MEDBORGARNA”


