Stoppa timanställningar inom vård och omsorg
I slutet av 2020 kom regeringens Corona-kommission med sin rapport om äldreomsorgen
under pandemin. På många sätt är det en mycket kritisk rapport som visar på betydande
brister i den svenska äldreomsorgen. Detta även utan en pågående pandemi.
En av de faktorer som kommissionen menar bidrar till stora brister i äldreomsorgen är den
höga andelen timanställda i verksamheterna. Upp till en fjärdedel av landets vårdbiträden
har timanställningar. Detta ger en bristande kontinuitet i verksamheten vilket drabbar de
äldre och vårdbehövande. Corona-kommissionen slår även fast att det dessutom finns en
risk för att timanställda i högre utsträckning än andra kan ha svårt att tacka nej till erbjudet
arbete av ekonomiska skäl trots att de är sjuka. Något som kraftigt bidrar till ökad risk för
smitta och sjukdom hos de som har behov av vård och omsorg.
Kommissionen konstaterar vidare att:
”En otillräcklig bemanning i hemtjänst och boenden medför givetvis, förutom att kvaliteten
för omsorgsmottagaren försämras, även orimliga arbetsförhållanden för den anställde.
Detta är också något som återspeglas i bland annat sjukskrivningsstatistiken. Det är inte
förvånande att yrken med dylika arbetsvillkor tillsammans med låga löner och obekväma
arbetstider har låg attraktionskraft.”
Denna situation är givetvis mycket problematisk när vi står inför ett behov av omfattande
rekryteringar de kommande åren. Det är en realitet även i Alingsås. Därför krävs det
omfattande åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor. Ett första steg är att få
bort timanställningar från vård och omsorg och i stället erbjuda längre vikariat eller hitta
andra lösningar, till exempel att bilda personalpooler som gör att man inte längre är
beroende av timanställda i verksamheten. Det ger bättre förutsättningar för en bättre
kontinuitet och förstärka kompetensen hos de anställda och därmed få en bättre
arbetsmiljö.
Att stärka personalen så att de som behöver omsorg ska få en omsorg av god kvalitet.
Vänsterpartiet vill därför att kommunen fattar ett principbeslut om att timanställningar inte
ska användas i vare sig vård och omsorg i egen regi eller hos upphandlad vård och omsorg.

Vänsterpartiet yrkar därför:
… att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej ska tillämpas i
äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.
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