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12. Förändringar i äldrevården (SD) (SN 2020.184)

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden avslår avslår ärendet i sin helhet. 

Anteckning
Socialnämndens reglemente styr socialnämndens ansvar.  De yrkade att-satserna i det 
inlämnade ärendet rör områden som inte finns inom ansvaret för socialnämnden utan ansvaret 
för dessa är regionens.

Ärendebeskrivning
(SD) väckte den 15 september ärendet Förändringar i äldreomsorgen och socialnämnden 
beslutade att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning. 

Handlingar
 §87 SN AU Förändringar i äldrevården (SD)
 § 86 Förändringar i äldreomsorgen
 Ärende (SD) - Vård av sjuka på vårdboenden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87
Förändringar i äldrevården (SD) (SN 2020.184)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden avslår avslår ärendet i sin helhet. 
Anteckning
Socialnämndens reglemente styr socialnämndens ansvar.  De yrkade att-satserna i det 
inlämnade ärendet rör områden som inte finns inom ansvaret för socialnämnden utan ansvaret 
för dessa är regionens.
 
 

Ärendebeskrivning
(SD) väckte den 15 september ärendet Förändringar i äldreomsorgen och socialnämnden 
beslutade att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning. 

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden avslår ärendet i sin helhet. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 § 86 Förändringar i äldreomsorgen
 Ärende (SD) - Vård av sjuka på vårdboenden



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86
Förändringar i äldreomsorgen

Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för 
beredning. 

Ärendebeskrivning
Marie Dycefield-Scott (SD) väcker ärendet Förändringar i äldreomsorgen. 
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Ärende till Socialnämnden Vallentuna Kommun

1992 infördes den så kallade ädelreformen. Syftet var att det skulle bli bättre för våra äldre 
men det blev inte alltid så. En av komponenterna i reformen var att föra över 
sjukvårdsansvaret från landstingen till kommunerna. Att detta inte var ett speciellt klokt 
beslut förstås lätt eftersom kommunerna inte har sjukvårdskompetens samtidigt som äldre 
normalt behöver utökad sjukvård. Dessutom har kommuner alltid kroniskt ont om pengar 
och sjukvård är dyrt.

Så kom Coronapandemin. Det är vid sådana krissituationer som brister i tidigare beslut 
kommer fram. Coronapandemin har visat på en skrämmande mängd svagheter och dåliga 
beslut. Bl a konstaterades att landet inte hade tillräcklig kapacitet för att ge avancerad akut 
vård till de patienter som drabbades svårt av viruset. Av förståeliga skäl är just äldre en 
sådan drabbad grupp.

För att ytterligare komplicera frågan har det uppstått två skolor inom läkarkåren. Den ena 
hävdar generellt att gamla är så sjuka och svaga att de inte klarar avancerad sjukvård, som 
de förefaller anse vara enda alternativet, medan den andra har en traditionell vård-syn 
nämligen att man alltid ska försöka hjälpa människor till livet. En läkare som tillhör den 
senare skolan och som har engagerat sig i samhällets hantering av Covid19-sjuka äldre är 
Dr.Jon Tallinger. Hans landsting har uppmanat honom att ”vårdplanera” sina gamla Covid19-
patienter, vilket innebär att de ska tilldelas palliativ vård utan vidare insats. Detta kommer 
han inte att göra. Han hävdar den allmänna uppfattningen att man ska vårda alla samt att 
det finns annan relativt enkel vård som kan vara tillräcklig för att bota Covid19-sjuka 
patienter. Det rör sig om så enkla behandlingar som antibiotika, magnesyl och syrgas. Många 
kommuner har hävdat att personalen inte har kompetens för att administrera så enkel 
behandling. Det understryker just det faktum att man saknar medicinsk kompetens och 
alltså inte borde ha det medicinska ansvaret för de äldre.

Det har visserligen inte utfärdats några formella instruktioner från styrande myndigheter 
men det har framförts att det skulle vara i sin ordning att, enbart beroende på kalendarisk 
ålder, välja bort människor över 70 år från avancerad vård. I vissa fall valde man bort all 
kurativ vård. Vi vet att Sverige har ett ovanligt högt dödstal och att äldre är högt 
representerade. Det kan inte uteslutas att detta har sin grund i att endast palliativ vård 
givits. Hur ett så omänskligt handlande kan få fäste i ett civiliserat land är en gåta. 

Socialstyrelsen har efter detta givit ut två Nationella principer för prioritering i krislägen. Där 
tydliggör man det självklara, nämligen att alla medborgare har rätt till lika vård. Trots det 
finns det kommuner som fortfarande vägrar kurativ vård. För övrigt har det också visat sig 
att huvudargumentet för att neka vissa människor vård, nämligen brist på vårdplatser, inte 
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gäller. Det uppenbart felaktiga i detta agerande har uppmärksammats i pressen och av IVO 
som just genomför en utökad inspektion i samtliga kommuner för att fastställa om fel begås.

För att fastställa vilken vård Vallentuna kommun erbjuder sina äldre vid Covid-19 har vi 
frågat ansvariga. Av svaret drar vi den slutsatsen att man inte har någon egen policy utan 
följer den snävaste tolkningen som beskrivs ovan, nämligen palliativ vård. Vi har vid 
ytterligare kontakter inte fått någon information som tyder på att det finns ytterligare 
policys eller rutiner som innebär utökad vård.

Kommunen har alltid fullt ansvar för sina medborgare, särskilt de äldre och svaga. Det finns 
ofta riktlinjer som anger vad kommunen minst måste göra. Det betyder inte att man måste 
hålla sig till detta. En kommun kan ha generösare mål. Vallentuna följer t ex inte 
skyldigheten att ge maximalt 7 år av hemspråksundervisning, utan beviljar ytterligare tid om 
så önskas. I detta fall kan således kommunen erbjuda betydligt bättre vård för de äldre utan 
att bryta mot någon regel. 

Med anledning av de brister som uppdagats vad gäller vården av äldre talas det nu allmänt 
om att förbättra förhållandena för denna grupp. Vi vill att Vallentuna ska vara en 
föregångskommun särskilt när det gäller vården av de äldre. Därför anser vi att det är 
nödvändigt att genomföra en kvalitetshöjning. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Socialnämnden får i uppdrag:

Att snarast utarbeta en genomgripande policy för att erbjuda äldre sjuka inom omsorgen en 
kurativ vård. Detta kan ske genom egen kompetent personal eller genom utnyttjande av 
extern kompetens.

Att se till att den läkarkompetens som används tillhör den skola som förespråkar kurativ vård 
i första hand.

Att upprätta de rutiner som krävs för att en kvalificerad medicinsk vård ska kunna 
garanteras.

Att ta fram material som tydligt, inte minst till anhöriga, kommuniserar hur vårdtagarna tas 
om hand.

Marie Dycefield-Scott (SD)

Sverigedemokraterna i Vallentuna
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