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§ 44 KS 110/2022-101 

Svar på motion - Säkerställ en god vård för våra äldre 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås utifrån socialförvaltningens olika kvalitets-
åtgärder och genomlysningar. 

Reservation 
Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Bo Molander (S), 
Lena Viborg (S), Manuel Huerta (V) och Carina Björndahl (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Sara Axelsson Gustafsson (S) har lämnat in en motion med förslag att 
snarast initiera en revision av Arbogas äldrevård och hemtjänst, där 
anhöriga, omsorgstagare och medarbetare kommer till tals, för att 
tydliggöra vilka förbättringar som behöver genomföras för att säker-
ställa tillräcklig bemanning och tillräcklig hög kvalitet på lång sikt. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen 
2022-03-10. Kanslichef remitterade motionen till socialnämnden 
2022-03-18. 

Socialnämndens yttrande:  

Socialförvaltningens åtgärder för att säkerställa kvalitén inom vård 
och omsorg: 

• KPMG har gjort en granskning av kvalitet, effektivitet och 
brukarnöjdhet inom äldreomsorgen. 

• En genomlysning har gjorts av hemtjänsten som presenteras 
på socialnämndens sammanträde den 14 december 2022. 

• Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort tillsyn 
gällande särskilt boende för äldre och tillsyn av kommunal 
hälso- och sjukvård. Tillsynerna genomförs i Sveriges samtliga 
kommuner. 

• En uppföljning kommer att göras utifrån omorganisationen 
inom vård och omsorg under våren 2023. 
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• Synpunktshantering för brukare och anhöriga. 
• Medarbetare har APT, medarbetarsamtal, Puls-mätningar, 

avvikelsehantering. 

Socialnämndens förslag till beslut: 

Motionen föreslås avslås utifrån socialförvaltningens olika 
kvalitetsåtgärder och genomlysningar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås utifrån socialförvaltningens olika kvalitets-
åtgärder och genomlysningar. 

Yrkande 
Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Håkan Tomasson (M) yrkar avslag på motionen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Sara Axelsson Gustafssons (S) bifallsyrkande 
mot Håkan Tomassons (M) avslagsyrkande, och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt Håkan Tomassons (M) förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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