Vänsterpartiet

Enkel fråga till kommunalrådet Anders Rubin (S)
Coronakommissionen kom i december med sitt delbetänkande Äldreomsorgen under
pandemin.  Man konstaterar att den allmänna smittspridningen av corona i samhället
haft störst betydelse för antalet sjuka och avlidna i äldreomsorgen, men man lyfter
också fram flera försvårande omständigheter och väl kända brister som haft stor
påverkan. Omständigheter och brister som också finns i Malmö.
När pandemin slog till stod den svenska äldreomsorgen oförberedd. Äldreomsorgen var
inte rustad för en pandemi och de anställda lämnades i stor utsträckning ensamma att
hantera denna krissituation.
Kommissionen ser behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga
arbetsförhållanden och lyfter en mängd saker som måste förbättras i kommunerna.
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Det är nödvändigt att höja ambitionsnivån och att höja statusen på och
attraktionskraften i omsorgsyrkena för att kunna ge vård och omsorg av god
kvalitet.
Översyn behövs av vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden och
i hemtjänsten, inte minst vad gäller vård och behandling av demenssjuka.
Arbetsgivarna i äldreomsorgen måste förbättra anställningstryggheten och
kraftigt minska andelen personal med timanställning.
Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen måste förbättras.
Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen behöver förstärkas.
Sjuksköterskekompetens behövs på varje särskilt boende dygnet runt under
veckans alla dagar.
Det bör vid varje särskilt boende finnas tillgång till medicinsk utrustning så att
nödvändiga medicinska insatser och en god palliativ vård kan ges på plats.
Kommunerna måste genomföra språkutbildningsinsatser för omsorgspersonal
som saknar tillfredsställande språkkunskaper.
Den nödvändiga ambitionshöjningen kräver utökade resurser.

Kommissionen lyfter även fram bristfällig beredskap, allvarliga strukturella problem och
en fragmenterad organisation med delat ansvar och ett stort antal privata utförare.
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Min fråga blir därför
-

Kommer Socialdemokraterna och Liberalerna att initiera insatser så att de brister
och missförhållanden inom äldreomsorgen som Coronakommissionen lyft fram
kommer att kunna åtgärdas i Malmö och kommer de resurser som behövs att tas
fram så att det blir möjligt?
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