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Svar på motion från Yvonne Forsberg (SD) om att
öka bemanningen av joursjuksköterskor nattetid i
Haninge
Sammanfattning

Yvonne Forsberg (SD) har lämnat en motion där hon
beskriver en ökad äldre befolkning och troligen att antal
multisjuka också kommer att öka. Hon hänvisar till Haninge
kommuns avtal med Private Nursing som ansvarar för
äldreboende, LSS-boenden och de socialpsykiatriska
enheterna där det idag är avtalat om att leverantören idag ska
tillhandahålla två joursjuksköterskor.
Motionärerna föreslår att Haninge kommun ska öka
sjuksköterskebemanningen nattetid inom jourverksamheten
från två till tre.
Förvaltningen är i en upphandlingsprocess av joursköterskor
och redogör för arbetet hur förfrågningsunderlaget tas fram.
Eftersom det är en pågående upphandling råder det sekretess
och förvaltningen kan inte gå vidare in på tänkt bemanning. I
och med denna redogörelse anser förvaltningen motionen
vara besvarad.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-12-10 – Svar på motion från Yvonne
Forsberg (SD) om att öka bemanningen av joursjuksköterskor
nattetid i Haninge
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- Beslutsunderlag 2019-09-06 – Motion från Yvonne Forsberg
(SD) om att öka bemanningen av joursjuksköterskor nattetid i
Haninge
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse
som sitt svar till kommunfullmäktige.

Siw Lidestål

Maria Willix

Social- och äldredirektör

Avdelningschef
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Bakgrund

Yvonne Forsberg (SD) har lämnat en motion där hon
beskriver att antalet äldre i kommunen ökar. Hon beskriver
också att detta sannolikt kommer att medföra att antalet
multisjuka också ökar, samt att insatserna i form av hemtjänst
till de över 75 år och äldre kommer att öka.
Motionären beskriver hur situationen ser ut idag för
joursjuksköterskorna som arbetar natt, att de bland annat ger
mycket rådgivning på telefonen till den personal som befinner
sig i boendet och att vid akuta situationer så kan en
joursjuksköterska befinna sig en bit ifrån boendet.
Motionären beskriver att det är av stor betydelse att
sjuksköterskan kan komma utan större dröjsmål.
Motionären skriver att genom en ökad bemanning av
joursjuksköterskor nattetid så kan man ge bättre sjukvårdande
insatser i tidigare skede och förbättrar sjuksköterskans
arbetsmiljö.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kansliet och avdelning stöd, hälsa
och sysselsättning och i samråd med äldreförvaltningen.
Förvaltningens synpunkter

Nuvarande avtalsleverantör kommer att avslutas 28 februari
2020 eftersom avtalsperioden upphör. Tillsammans med
Upphandling Södertörn och social- och äldreförvaltningen
pågår ett arbete med ett upphandlingsunderlag. Inför en ny
upphandling gör förvaltningarna en uppföljning av det gamla
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avtalet, omvärldsbevakning av hur demografin kommer att se
ut framöver och en kontroll om det har inkommit synpunkter
eller klagomål.
Uppföljningen används för att kunna ställa krav utifrån
verksamheternas behov och för att höja kvaliteten på leverans
och tjänst.
Eftersom det är en pågående upphandling råder det sekretess
och förvaltningen kan inte gå vidare in på tänkt bemanning.
Kommunen har inte hemsjukvård ännu, vilket gör att
nuvarande avtalsleverantör inte har några insatser i ordinärt
boende, det vill säga de personer som har insats hemtjänst.
I och med denna redogörelse anser förvaltningen motionen
vara besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

