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Yttrande angående – Kvalitetssäkrad 
äldreomsorg 

Yttrandet 
Alliansens vision är att Göteborgs äldreomsorg ska präglas av trygghet, kvalitet och 
valfrihet. Därför gör vi också stora satsningar inom äldreomsorgen under de kommande 
åren. Demokraterna uttrycker i sitt yrkande en lovvärd önskan om att bidra till att 
äldreomsorgen i staden blir mer likvärdig och kvalitativ både för omsorgstagarna och de 
anställda inom sektorn. 

För att öka likvärdigheten och den strategiska styrningen inom äldreomsorgen kommer 
den nya Äldre samt vård- och omsorgsnämnden att tillträde i årsskiftet 2020/2021. 
Nämndens uppdrag innefattar att fullgöra de uppgifter som enligt lag eller annan 
författning ankommer på kommunen inom verksamhetsområdet äldre samt hälso- och 
sjukvård. Uppgifter såsom att ta fram förslag på kvalitetssäkrande åtgärder inom 
äldreomsorgen utifrån kända bristområden som framkommit i olika rapporter eller 
effektuera den stärkta budgetsatsningen för äldreomsorgen åligger nämnden själv. Att 
utreda eller omhänderta dessa frågor är med andra ord inte Stadsledningskontorets ansvar, 
utan nämndens.  

Äldreomsorgen är i behov av resurstillskott, vilket även Alliansen möter upp i budgeten 
för 2021. Det är dock anmärkningsvärt att Demokraterna i yrkandets tredje attsats kräver 
kostnadsökningar för sektorn, när det är vedertaget att sektorn står inför stora 
effektiviserings- och omställningsbehov under de kommande åren och att flera av de 
åtgärder som behöver komma på plats är av organisatorisk karaktär snarare än 
ekonomisk. Demokraterna brukar annars vara noga med att profilera sig som ett parti som 
kritiserar när stadens kostnader sväller.  
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Yttrande angående yrkande om 
kvalitetssäkrad äldreomsorg

Yttrande

Vi instämmer självklart i yrkandets ambition att stadens äldreomsorg ska vara av hög 
kvalitet, för såväl brukare som personal. När det gäller yrkandets förslag för att 
säkerställa detta är vi dock tveksamma och ser ett flertal problematiska aspekter i 
formuleringarna. Vi väljer därför att avslå yrkandet.
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Yrkande angående – Kvalitetssäkrad 
äldreomsorg 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag på kvalitetssäkrande åtgärder 
inom äldreomsorgen utifrån kända bristområden som framkommit i kvalitetsrapporter 
sedan 2014 samt från rapporten från KPMG 2020. 

2. Stadsledningskontoret föreslår och inkommer med förslag på hur den nya Äldre- och 
vårdomsorgsnämnden använder den stärkta budgetsatsningen för äldreomsorgen med 
inriktning på jämlik vård och omsorg och arbetsmiljö över staden. 

3. I de åtgärder som tas fram ska kostnadsökningar ingå och resurssättning ska vara 
utöver uppräkning enligt riktlinjer från SKR. 

 
Yrkandet 
Göteborgs Stad har sedan 2014 tagit fram kvalitetsrapporter inom välfärden på en 
övergripande staden nivå. I dessa rapporter framgår brister som varit kända över tid men 
som fortsatt inte är åtgärdade. 

Dessa brister påverkar både medarbetarnas arbetsmiljö och den kvalitet som upplevs av 
de äldre. 

Vi har ett gemensamt moraliskt ansvar att leverera en jämn och god äldreomsorg där den 
enskilde har möjlighet att vara delaktig. För att ge omsorgspersonalen de förutsättningar 
som är nödvändiga behöver vi ta till vara information och åtgärda där det brister eller har 
brustit. 

Kvaliteten på vår äldreomsorg ska vara jämlikt över staden och kvalitetsgrunderna ska 
vara väl kända och möjliga att uppnå. Den pandemi vi befinner oss i har visat att det ser 
väldigt olika ut i staden. Regeringens budgetsatsning som aviserats för att stärka 
äldreomsorgen anser vi ska avsättas till äldreomsorgens kvalitets- och 
resursförstärkningar. 
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