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Skrivelse från Vänsterpartiet Avskaffa delade
turer på allvar i Lunds kommun
Sammanfattning
Vänsterpartiet har den 15 januari 2018 inkommit med en skrivelse i
vilken vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta följande:
att ta fram en handlingsplan kring hur delade turer inom vård- och
omsorgsverksamheterna i Lund 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.
Förvaltningens förslag är att vård- och omsorgsnämnden uppdrar till
förvaltningen att utreda förutsättningarna för att genomföra
Vänsterpartiets förslag.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2018
dnr VOO 2018/0030
Vänsterpartiets skrivelse Avskaffa delade turer på allvar i Lunds
kommun

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys kommer att ingå vid utredning av ärendet.

Konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning
En konsekvensanalys för personer med funktionsnedsättning kommer att
ingå vid utredning av ärendet.

Ärendet
Vänsterpartiet har den 15 januari 2018 inkommit med en skrivelse i
vilken vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att ta fram en handlingsplan kring hur delade turer inom vård- och
omsorgsverksamheterna i Lund kommun kan vara avskaffade senast den
1 januari 2020.
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att därefter vidta åtgärder för att den sista delade turen i Lunds kommun
ska vara arbetad senast den 1 januari 2020.
Kommunfullmäktige fattade beslut den 5 november 2014 om att avskaffa
ofrivilligt delade turer efter en motion från Vänsterpartiet om att
kartlägga och avskaffa alla ofrivilligt delade turer inom vård- och
omsorgsverksamheterna.
Vänsterpartiet är av uppfattningen att det går alldeles för sakta med att
avskaffa delade turer och vill att en handlingsplan tas fram med åtgärder
och finansiering för avskaffande av delade turer samt att alla delade turer
ska bort innan 2020. Vänsterpartiet skriver att det skulle skapa bättre
arbetsvillkor och med största sannolikhet minska sjukfrånvaron samt
även skapa förutsättningar för bättre vård- och omsorg för brukarna.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
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.

Seth Pettersson
förvaltningschef
Beslut expedieras till:
Vänsterpartiet
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