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Är Lundakvintetten beredd att ta till sig av omsorgspersonalens kritik?
”Hellre arbetslös än med hälsoschema”. Det är undersköterskan Claudia Schuccias kommentar,
i tidningen Kommunalarbetaren den 23 februari, om det så kallade ”hälsoschemat” som nu ska
införas i Lunds kommun. Kritiken har varit omfattande inför förändringen runt om i landets
kommuner. I vissa kommuner har man tagit till sig av kritiken och stoppat införandet. Men i de
flesta fall har man gjort som i Lunds kommun och valt att inte lyssna på personalen och gått
vidare med schemaförändringrana ändå. Det yttersta ansvaret för detta vilar på de ansvariga
politikerna som valt att inte agera.
Kritiken har framförallt handlat om att den nya schemaläggningen skulle innebära försämrade
arbetstider för många medarbetare, fler arbetspass för nattpersonalen och att bemanningen mitt
på dagen minskas vilket riskerar att leda till färre aktiviteter och utevistelse för de boende.
Konsekvensen skulle också bli att resandet till och från jobbet för många medarbetare försvåras
då de kommer att behöva resa senare på kvällen, vilket innebär både sämre
kollektivtrafikmöjligheter och en otryggare tid att resa på.
Vi socialdemokrater föreslog så sent som den 17 december 2020 att en del av de statliga medlen
som är särskilt riktade till äldreomsorgen ska användas för att kunna avskaffa delade turer, utan
att få de negativa konsekvenserna som det så kallade ”hälsoschemat” innebär. Detta röstade
Lundakvintetten nej till.
Nu säger undersköterskor som arbetar i Lunds kommun att de hellre går ut i arbetslöshet än att
de arbetar under det nya schemat. Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till vård- och
omsorgsnämndens ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C):
•
•

Är du beredd att ompröva Lundakvintettens beslut om att införa det så kallade
”hälsoschemat”?
Är du beredd att ompröva ditt ställningstagande om att inte använda delar av de statliga
medel som är särskilt riktade till äldreomsorgen för att kunna avskaffa delade turer utan
att få de negativa konsekvenserna som det så kallade ”hälsoschemat” innebär?

