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Svar på motion: Redovisa hur den medicinska 
kompetensen och läkarnärvaron på våra 
äldreboenden har förbättrats 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Redovisa hur den medicinska 
kompetensen och läkarnärvaron på våra äldreboenden har förbättrats, inte 
föranleder några ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 
föreslagit att Täby kommun redovisar hur den medicinska kompetensen och 
läkarnärvaron på äldreboenden har förbättrats. Sverigedemokraterna vill att 
Täby kommun kraftigt förbättrar den medicinska kompetensen och 
läkarnärvaron på äldreboenden. De äldre ska enligt motionären känna sig 
omhändertagna och trygga även när de flyttar in på ett äldreboende.  

Det är regionen som avtalar och ansvarar för läkarinsatser medan kommunen 
ansvarar för kompetenshöjande insatser för sjuksköterskor inom särskilda 
boenden. Efter beslut om uppdrag i verksamhetsplan 2022 pågår ett 
utredningsuppdrag om att undersöka de medicinska resurserna på vård- och 
omsorgsboenden. Socialnämnden föreslår att motionen inte föranleder några 
ytterligare åtgärder 
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Ärendet 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 
föreslagit att Täby kommun redovisar hur den medicinska kompetensen och 
läkarnärvaron på äldreboenden har förbättrats. Enligt motionären skriver 
kommunen i ett tidigare interpellationssvar att stora steg har tagits på många håll 
för att höja den medicinska kompetensen. Enligt Thore Wiberg framgår inte av 
svaret vad dessa stora steg består av. Motionären anger att det redan idag finns 
allvarliga brister på kommunens omhändertagande av äldre. Motionären anser 
att större ansvar måste tas för att samordna för kommunal och regional vård så 
att äldreomsorgen har tillräcklig tillgång till läkare och sjuksköterskor. Även på 
sikt behöver läkarkompetensen enligt motionären förändras för att vården ska 
fungera på ett tryggt och säkert sätt.  

Läkarinsatser är regionens ansvar 
Det är regionen som avtalar och ansvarar för läkarinsatserna och det är den 
enskilde som väljer en lämplig leverantör för läkarinsatser. Kommunen har inget 
ansvar för läkarinsatser inom äldreomsorgen men samverkar med regionen 
gällande avtalsfrågor för läkarinsatser. Regionen ansvarar även för att höja den 
medicinska kompetensen hos läkare. Kommunen ansvarar för 
sjuksköterskeinsatser på särskilda boenden och har även ett ansvar för 
sjuksköterskors kontinuerliga kompetensutveckling.   

Från statligt håll finns det fokus på kompetenshöjande insatser inom 
äldreomsorgen genom statsbidrag som Täby får ta del. Enligt statistiken från 
socialstyrelsen tillhörde Täbys äldreboenden inte dem som drabbades värst under 
våren 2020, då smittspridningen inom särskilda boenden allmänt var stor. 
Utifrån pandemin har äldreomsorgen arbetat kontinuerligt med 
kompetensutveckling både för omsorgspersonal och för sjuksköterskor.  

Täbyalliansen ger i sin politiska inriktning för 2022 ett uppdrag om att utreda 
möjligheterna för kommunen att utöka de medicinska resurserna och 
kompetensen i äldresjukvården och i kommunens vård- och omsorgsboende. 
Utredningen ska lämna förslag på områden som bör stärkas, utvecklas eller 
förändras. Socialnämnden föreslår därför att motionen inte föranleder några 
ytterligare åtgärder eftersom det dels pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete 
inom särskilda boenden för äldre på de områden som kommunen ansvarar för 
och dels för att det pågår ett utredningsarbete kring medicinska resurserna 
utifrån ett annat politiskt uppdrag. 
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Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Claes Lagergren 
Socialchef 

    

Bilagor 

- Motion, Redovisa hur den medicinska kompetensen och läkarnärvaron 
på våra äldreboenden har förbättrats, daterad den 4 oktober 2021 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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