Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 115

Vänsterpartiets skrivelse Avskaffa delade
turer på allvar i Lunds kommun

Dnr VOO 2018/0030

Sammanfattning
Vänsterpartiet inkom den 15 januari 2018 med en skrivelse i vilken
vård- och omsorgsnämnden föreslogs fatta beslut enligt följande:
att ta fram en handlingsplan kring hur delade turer inom vård- och
omsorgsverksamheterna i Lunds kommun kan vara avskaffade
senast den 1 januari 2020.
att därefter vidta åtgärder för att den sista delade turen i Lunds
kommun ska vara arbetad senast den 1 januari 2020.
Vård- och omsorgsnämnden beslöt den 14 februari 2018 att uppdra
till förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett genomförande
av Vänsterpartiets förslag att den sista delade turen i Lunds kommun
ska vara arbetad senast den 1 januari 2020.
Förvaltningens bedömning är att avskaffande av delade turer skulle
öka Lunds kommuns attraktivitet som arbetsgivare, skapa en bättre
arbetsmiljö samt verka för ett mer jämställt samhälle. Argumenten
för att avskaffa delade turer är samma som för att införa heltid som
norm.
SKL har ingått en överenskommelse med Kommunal om att heltid
ska vara norm. Kommunernas arbete med att implementera heltid
som norm ska vara slutfört 2021-05-31.
Förvaltningen arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare
genom att införa heltid som norm, ha som ambition att minska
antalet delade turer samt att ha ett lägre heltidsmått. Vård och
omsorg måste skapa arbetsförutsättningar så att verksamheten står
sig i konkurrens med andra yrken och yrkesroller. Där är arbetstider
och schemaplaneringen viktiga områden. Att vara en attraktiv och
anställningsbar arbetsgivare bidrar även till att säkerställa en god
kvalité för brukarna.
Förvaltningen vill se arbetstidsfrågan som en helhet och att arbetet
med att minska antalet delade turer sker samtidigt som heltid som
norm implementeras. Bedömningen är att arbetet med heltid som
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norm behöver prioriteras och att förvaltningen samtidigt aktivt
arbetar för att minska antalet delade turer.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november
2018 dnr 2018/0030.
Vård- och nämndens beslut den 14 februari 2018, § 13 dnr
2018/0030.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari
2018
dnr VOO 2018/0030
Vänsterpartiets skrivelse Avskaffa delade turer på allvar i Lunds
kommun

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar med instämmande av Inga-Kerstin
Eriksson (C), Tove Klette (L), Dan Backman (KD), Ronny Johannessen
(M) bifall till förvaltningens förslag
att förvaltningen ska prioritera arbetet med att införa heltid som
norm och samtidigt aktivt arbeta för att minska antalet delade turer.
att förvaltningen i juni 2019 återrapporterar till nämnden om
resultatet av implementeringen av heltid som norm samt arbetet för
att minska delade turer.

Pär-Ola Nilsson (S) yrkar med instämmande av Mai Almén (S), AnnMargreth Olsson (S), Christina Sjöström (MP), Anette Mårtensson
(MP), Martin Stensson (V)
att förvaltningen ska återkomma till nämnden med en handlingsplan
för borttagandet av de delade turerna. Handlingsplanen ska
innehålla en tidsplan för borttagandet som ska ske under
mandatperioden 2019-2022 samt konsekvenser för organisation,
verksamhet och ekonomi.
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att förvaltningen återkommer till nämnden med tidsplan för beslut
på aprilsammanträdet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Fredriks Ljunghills (M) med flera yrkande mot
Pär-Ola Nilssons (S) med flera yrkande och finner Pär-Ola Nilssons
med flera yrkande bifallet.
Omröstning begärs.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Tove Klette (L), Dan
Backman (KD), Ronny Johannessen (M) röstar för bifall till Fredrik
Ljunghills (M) med flera yrkande.
Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Ann-Margreth Olsson
(S), Christina Sjöström (MP), Anette Mårtensson (MP), Martin
Stensson (V) röstar för bifall till Pär-Ola Nilssons (S) med flera
yrkande.
Med sex röster mot fem röstar vård- och omsorgsnämnden i enlighet
med Pär-Ola Nilssons (S) med flera yrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att förvaltningen ska återkomma till nämnden med en handlingsplan
för borttagandet av de delade turerna. Handlingsplanen ska
innehålla en tidsplan för borttagandet som ska ske under
mandatperioden 2019-2022 samt konsekvenser för
organisation, verksamhet och ekonomi.
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att förvaltningen återkommer till nämnden med tidsplan för beslut
på april-sammanträdet.

Reservationer
Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Tove Klette (L), Dan
Backman (KD), Ronny Johannessen (M) reserverar sig till förmån för
sina yrkanden.<!--?xml:namespace prefix = ”u5” /-->

Protokollsanteckningar
Pär-Ola Nilsson (S) med instämmande av Mai Almén (S), AnnMargreth Olsson (S), Christina Sjöström (MP), Anette Mårtensson
(MP), Martin Stensson (V) inger en protokollsanteckning med
följande lydelse:
Att ta bort delade turer och att heltidsanställningar ska vara norm i
de kvinnodominerade delarna av offentlig sektor är förutsättningar
för att möta de utmaningar vi ser i framtiden. Inte minst är det en
arbetsmiljöfråga. Det är även en åtgärd som genererar en
kvalitetshöjning för brukare i de berörda verksamheterna”./ Pär-Ola
Nilsson (S)
Cherry Batrapo (FI) inger en protokollsanteckning med följande
lydelse: Jag ställer mig bakom såväl S yrkande som
protokollsanteckning. Det är samhällsekonomiskt nödvändigt att
förändra hur vi ser på - och organiserar - välfärdens
kvinnodominerade yrken./ Cherry Batrapo

Beslut expedieras till:
Akten
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Diarienummer

2018-12-12

VOO 2018/0609

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10
A, Lund, 2018-12-12 klockan 13.00–17.15

Ledamöter

Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande, from § 106
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Ronny Johannessen (M)
Anette Mårtensson (MP), from § 108
Martin Stensson (V)
Tove Klette (L)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Dan Backman (KD)

Ersättare

Mira Melander (S), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) tom §
105
Piotr Szybek (S), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP) tom § 107
Inga-Lisa Sjödin (M)
Daniel Kronmann (L), tom § 106
Monika Lekander (L)
Karin Oscarsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 125
Birgitta Åkerson, projektledare, § 106 -110
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 125
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 125
Veronica Welin, verksamhetschef, from § 115 tom § 125
Lena Hansen, Kommunal, tom § 125
Hanna Nykvist, Handläggare, tom § 105
Doris Svensson, Handläggare, tom § 105
Helen Meyer, enhetschef, tom § 105
Åsa Minthon, enhetschef, § 115
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Martin Stensson (V)
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Paragrafer

§ 103-126

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, LUND, 2018-1219 kl. 08:30

Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Ann-Margreth Olsson (S)
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Martin Stensson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2018-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk
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