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§ 18
Diarienr: KS-2013/00067

Interpellation - Delade turer
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Anders Sellström, Owe Persson, Tamara Spiric,
Patrik Brännberg och Christer Lindvall beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om interpellationen.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anders Sellström
(KD) följande skriftliga interpellation till socialnämndens ordförande:
Delade turer inom handikapp och äldreomsorgen är något som funnits
länge och har under hösten uppmärksammats och kritiserats i synnerhet
sedan Hela Tiden projektet startade i september. I mitten av november
uttalade sig kommunalrådet Tamara Spiric i Västerbottensnytt "att hon ska
förbättra saker och ting, att det ska bli färre delade turer och att man ska få
bättre arbetsvillkor."
Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
•

Hur mycket beräknas reformen att slopa delade turer i
handikapp och äldreomsorgen att kosta?

•

Hur avser du att finansiera den kostnadsökning som reformen
kommer att innebära?

•

Sett ur ett brukarperspektiv, anser du att det finns bättre sätt
att använda pengarna för att höja kvalitén i äldre och
handikappomsorgen?

Socialnämndens ordförande, Eva Andersson (S), lämnar följande
skriftliga svar:
Anders ställer frågor ur ett personalpolitiskt perspektiv. Ansvaret för dessa
frågor har Personalutskottet.
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Eftersom interpellationen är ställd baseras mina svar på faktauppgifter d v
s en utredning gjord av socialtjänsten och ur ett brukar- och
verksamhetsperspektiv.
Personalpolitiskt och värderingsmässigt har jag svårt att förstå att anställda
i äldreomsorg och handikappomsorg ska behandlas olika därför är svaren
baserade på detta.
Hur mycket beräknas reformen att slopa delade turer i handikapp och
äldreomsorgen att kosta?
Det är bra att satsningen beskrivs som en reform eller investering. Det
finns inga quick-fix som inte kostar utan det behövs en rejäl ramökning.
Det strävsamma arbetet att inom befintliga ramar skapa heltider har pågått
under många år och kommer att fortsätta. Socialtjänsten kommer att
fortsätta sin omvärldsbevakning för att använda smarta, administrativa
stödsystem etc.
Merkostnaden om delade turer ska tas bort är 196,2 mkr. Särskilt boende
för äldre100,2 mkr, Hemtjänst 38,6 mkr och Särskilt boende LSS 57,4
mkr. Detta är kostnaden för att utöka bemanningen och fylla upp delade
turer.
Ett alternativ kan vara tjänstgöring varannan helg, vilket skulle innebära
-

med AVA anställningar på helgerna en kostnad på 6 mkr enbart för
särskilt boende äldre
med heltidsanställda 36 mkr enbart för särskilt boende äldre.

Hur avser du att finansiera den kostnadsökning som reformen
kommer att innebära?
Socialnämnden har för nästa år inte fått täckning för sina ökade behov av
vård och omsorg för äldre och funktionshindrade. Socialnämnden har äskat
medel för att kunna behålla nuvarande nattbemanning och fått avslag på
detta.
En reform av denna storleksordning är en stor kvalitetshöjning och en rejäl
ramökning behövs för att genomföra detta.
Jag kan konstatera att våra särskilda boenden i kommunen har goda
resurser i jämförelse med andra kommuner i motsats till hemtjänsten och
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särskilt boende LSS där vi ligger under genomsnittet för Sveriges
kommuner.
Rimligtvis borde verksamheter med goda resurser ha större möjlighet att
nå heltidsmålet än anorektiska verksamheter.
Socialnämndens primära ansvar är att se till att lagar och förordningar
inom äldre och handikappomsorg följs och att med de anvisade medlen
genomföra verksamhet med god kvalitet utifrån brukarnas behov.
Sett ur ett brukarperspektiv, anser du att det finns bättre sätt att
använda pengarna för att höja kvalitén i äldre och
handikappomsorgen.?
Effekterna av Hela Tiden projektet har inte enbart ur personalpolitisk
synpunkt varit tveksamma. Även verksamheten och brukarna har blivit
lidande eftersom kontinuiteten för de äldre har försämrats.
Erfarenheten visar att ett av de viktigaste kriterierna för god vård och
omsorg är kontinuitet och utbildad personal. Inte hela havet stormar som i
vissa fall kännetecknat hela tiden projektet.
Ur ett verksamhets- och brukar perspektiv har hemtjänsten stor betydelse.
Ska vi klara av att möta utmaningen med fler äldre i Umeå har en
välutbildad professionell hemtjänst en central roll.
Eftersom det fortfarande finns för få trygghetsboenden skulle en satsning
från kommunens sida på samma sätt som Luleå kommun gjort, vara
välkommen. D v s en kommunstimulans för gemensamma ytor i dessa
boenden.
Klarar kommunen av att erbjuda bra vård och omsorg när man bor i
ordinärt boende och trygghetsboenden (seniorboenden), vilket de äldre
själva vill, dämpar vi utbyggnadstrycket på särskilt boende och klarar att
hålla en tillräcklig bemanning.
Sammanfattningsvis tycker jag att diskussion och debatt om
anställningsvillkor för personal inom omsorg är oerhört viktig att föra upp
på dagordningen. Detta oavsett det handlar om personal som vårdar äldre
eller funktionshindrade.
Vi har i kommunerna en stor utmaning i att se till att ha konkurrenskraftiga
anställningsvillkor för att säkra personal för framtidens omsorg.
Personligen anser jag att delade turer tillhör förra seklet…
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