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Den 12 maj 2020 presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen och dess
samarbetspartier Centerpartiet och Liberalerna ett nationellt äldreomsorgslyft.
Äldreomsorgslyftet innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på
arbetstid vilket möjliggör fler fasta anställningar. Vidare innebär äldreomsorgslyftet att staten
kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.
Det krävs aktiva beslut för att Lunds kommun ska bli en del av detta arbete.
Vi socialdemokrater vet dock att Lunds kommun kan göra ännu mer för att minska
smittspridningen så mycket som möjligt. I ljuset av den pågående pandemin blir det än mer
tydligt att otrygga anställningsformer som vikariat och timanställningar varken är bra för
löntagaren eller brukaren denne är i kontakt med. Otrygga anställningar leder till en otrygg
inkomst, vilket minskar möjligheterna för våra medarbetare att planera sin arbetstid. Dessutom
ökar risken för smittspridning med en hög personalomsättning där brukaren får träffa flera
personer ur personalen varje dag. Vi socialdemokrater tycker också att den som är sjuk ska få
vara hemma utan att riskera ett stort inkomstbortfall.
Vi menar därför att Lunds kommun bör skapa tryggare anställningsvillkor för personalen inom
äldreomsorgen. På så vis kan vi öka personalkontinuiteten och se till att våra medarbetare kan
stanna hemma vid minsta symptom. Uppsala kommun beslutade den 27 april att erbjuda
timavlönade vikarier en tidsbegränsad månadsanställning om minst femtio procent. Det är hög
tid för Lunds kommun att ta efter. Genom att erbjuda våra medarbetare en stabil inkomst kan
vi förebygga smittspridningen, skydda våra äldre och göra Lunds kommun till en ännu bättre
arbetsgivare.
Vi socialdemokrater föreslår därför vård- och omsorgsnämnden besluta
att

de timavlönade vikarier som är aktuella i tjänst hos vård- och omsorgsnämnden ska
erbjudas tidsbegränsad månadsanställning om minst femtio procent av heltid under de
närmaste fyra månaderna

att

samtliga vikarier med adekvat utbildning som undersköterska, sjuksköterska,
arbetsterapeut och fysioterapeut, ska erbjudas tidsbegränsad månadsanställning på
heltid under de närmaste fyra månaderna, samt

att

arbeta för att de medarbetare som tillsvidareanställs under perioden kan ges utbildning
till vårdbiträde/undersköterskor inom ramen för regeringens, Centerpartiets och
Liberalernas förslag för att få fler in i vårdyrken

att

tillskriva kommunstyrelsen med begäran om finansiering med nationella och
kommunala resurser
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