Delade turer är när den anställde arbetar ett förmiddagspass, för att sedan gå på en flera timmar långt
obetald och ofrivillig ledighet, för att sedan behöva arbeta igen till kvällen. Delade turer är en
nödlösning för att kunna bemanna sparsamt och i enlighet med slimmade behov i äldreomsorgen. På
eftermiddagen, efter lunch och innan middag, är det vanligast med en delad tur dvs att tillfälligt sänka
grundbemanningen. De har länge använts inom äldreomsorgen för att lösa bemanningen alla dygnets
timmar och enligt personalen är det en av de saker som är mest negativt med arbetssituationen. Att
först jobba, sedan spendera några timmar på jobbet obetalt för att sedan kliva på samma arbetspass
igen är verkligheten för många inom äldreomsorgen. För att kompensera bristande ork går många då
ner till deltid, och konsekvensen av det är en pension som sedan inte går att leva på.
Delade turer påverkar arbetssituationen negativt, och möjligheten att attrahera ny personal till
verksamheterna försämras rejält. Alltför länge har storslagna satsningar prioriterats, och när notan för
dessa ska betalas så är det välfärdens anställda som får höra att pengarna är slut. Vänsterpartiet har av
alla dessa anledningar varit pådrivande för ett avskaffande av de delade turerna, och motionerat för ett
avskaffande av dessa vid ett flertal tillfällen. Tyvärr har övriga partier valt att inte ställa sig bakom
dessa initiativ.
Men efter den lokala debatten inför valet 2022, kunde vi konstatera att övriga partier med tydlighet
deklarerade att de också vill verka för ett avskaffande av de delade turerna i äldreomsorgen. Denna
helomvändning är glädjande, och Vänsterpartiet vill gärna göra verklighet av partiernas gemensamma
ambition.
Vänsterpartiet föreslår därmed att Umeå kommun ska ta fram en tydlig plan för hur delade turer
skyndsamt ska avskaffas.

att Umeå kommun tar fram en tydlig plan för när och hur delade turer skyndsamt avskaffas.

