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Motion 2/2016 - Delade turer inom äldreomsorgen
skall avskaffas
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 2/2016 – Delade turer inom äldreomsorgen skall avskaffas – besvarad i enlighet med äldrenämndens yttrande.
Reservation
Moderaterna till förmån för eget yrkande

Ärendebeskrivning
I en vid kommunfullmäktige 2016-01-25 väckt motion har Ulrika Edman
(V) och Åsa Bäckström (V) föreslagit att delade turer inom den
kommunala äldreomsorgen avskaffas. Motionsställarna vill att en plan för
bemanning, schemaläggning och finansiering tas fram för att möjliggöra
ett avskaffande av delade turer innan utgången av 2019.
Kommunen arbetar redan med att minska förekomsten av delade turer i
och med införande av en heltidsorganisation. Vidare inom ramen för de
allmänna råd som framförs i ”Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS
2015:4” förväntas andelen delade turer ytterligare att minska på sikt.
Med hänsyn till det arbete som pågår inom området föreslår personal-utskottet att kommunfullmäktige finner motionen besvarad och yttrar sig i
enlighet med yttrande 2016-02-05.

Beslutsunderlag
Motion 2/2016 – Delade turer inom äldreomsorgen ska avskaffas
Yttrande 2016-02-05
Protokollsutdrag ÄN 2016-03-24 § 37

Beredningsansvariga
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör
Birgitta Forsberg, personaldirektör

Personalutskottets beslutsordning
Yrkanden
Åsa Bäckström (V) – bifall till motionen
Christer Lindvall (S) och Mattias Larsson (C) – bifall till tjänsteskrivelsen
Elmer Eriksson (M) – avslag på motionen

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Propositionsordning som godkänns
Christer Lindvalls m fl förslag (besvarad) mot Åsa Bäckströms förslag
(bifall) mot Elmer Erikssons förslag (avslag). Ordföranden finner att
personal-utskottet föreslår fullmäktige beslut enligt tjänsteskrivelsens
förslag att anse motionen besvarad.
Reservation
Åsa Bäckström (V) och Elmer Eriksson (M)

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – bifall till motionen
Anders Ågren (M) – avslag till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till personalutskottets förslag (besvarad)
Propositionsordning som godkänns
Hans Lindbergs förslag (besvarad) mot Bore Skölds yrkande (bifall) mot
Anders Ågrens yrkande (avslag). Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt personalutskottets förslag att anse motionen besvarad.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Vilket förslag ska vara motförslag till huvudförslaget (besvarad)
Nej-röst för avslag till motionen
Ja-röst för bifall till motionen
Omröstningsresultat
Med 6 nej-röster: Anders Ågren (M), Christer Lindvall (S), Mikael Berglund
(S), Gunilla Berglund (M), Mattias Larsson (C) och Veronica Kerr (KD) mot
3 ja-röster: Lennart Arvidsson (V), Mattias Sehlstedt (V) och Bore Sköld (V)
beslutar kommunstyrelsen att avslag ska vara motförslag till
personalutskottets förslag (besvarad).
Följande sex avstod att rösta: Hans Lindberg (S), Margareta Rönngren (S),
Moa Brydsten (S), Janet Ågren (S), Gabriel Farrysson (MP) och Peder
Westerberg (L).
Propositionsordning som godkänns.
Personalutskottets förslag att anse motionen besvarad mot avslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt personal-utskottets förslag att anse motionen besvarad.
Reservation
Anders Ågren (M)

Kommunfullmäktiges beslutsordning
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Följande yttrar sig:
Åsa Bäckström, Elmer Eriksson, Janet Ågren, Patrik Brännberg, Veronica
Kerr, Solveig Granberg, Elsa Andersson Hedqvist, Ulrika Edman och Tomas
Westerström, Mattias Larsson.
Yrkanden
Elmer Eriksson (M), Janet Ågren (S), Veronica Kerr (KD), Solveig
Granberg (C) – Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åsa Bäckström (V) – Bifall till motionen
Propositionsordning som godkänns
Kommunstyrelsens förslag (besvarad) mot Åsa Bäckströms yrkande
(bifall). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Åsa Bäckströms yrkande
Omröstningsresultat
Med 48 ja-röster mot 11 nej-röster, 2 ledamöter som avstår från att rösta
och 4 som är frånvarande beslutat kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Voteringslista
Arbetarpartiet avstår från att delta i beslutet.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

