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Den övergripande målsättningen för Umeå är att tillväxt ska klaras med social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år
2050. För att lyckas med det måste politiken läggas om till att bli socialt hållbar.
I den omställningen är goda arbetsvillkor för dem som bär välfärden på sina axlar
är en nyckelfråga. Att arbeta med människor som på olika sätt behöver hjälp och
stöd är välfärdens viktigaste uppdrag. Att investera i välfärdens anställda är att
bygga ett hållbart Umeå.
Delade turer 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.
I Kommunals kravlista till politiken skriver man att det går alldeles för långsamt
att få gehör för rättmätiga krav på goda arbetsvillkor: ”Det finns en gräns för hur
mycket vi kan tåla. Välfärdsarbetarna har rätt till en bra arbetsmiljö och
medborgarna har rätt till en fungerande välfärd. Välfärdssektorn kan inte
utsättas för fler påfrestningar.” Vänsterpartiet kan bara hålla med. 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. Så länge äldreomsorgen
inte har goda arbetsvillkor så är den underfinansierad. En tydlig plan för hur
delade turer avskaffas under mandatperioden ska verkställas.
Denna motion lades i Umeå kommunfullmäktige 2016-01-15 och fick avslag
2016-09-16 av en majoritet av partierna i kommunfullmäktige trots att det i
debatten låtit annorlunda.
Vänsterpartiet yrkar:

-

att delade turer inte ska få förekomma inom den kommunala
äldreomsorgen

-

att ta fram en plan för bemanning, schemaläggning och finansiering så
att delade turer upphört innan utgången av 2019.
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