
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående – Yrkande angående 
information till kommunstyrelsen om arbetet 
med att förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten 
Yttrandet  
Under de senaste åren har det gjorts ett omfattande arbete för att komma tillrätta med 
brister i arbetsmiljön inom hemtjänsten. Alla brister är inte åtgärdade ännu, men 
förbättringar har, pandemin till trots, kommit på plats. Alliansen initierade även en 
utredning i början av förra året som återremitterades under hösten för att ta in fackliga 
synpunkter. Ärendet förväntas återkomma inom kort till kommunstyrelsen för beslut.  

Som förslagsställarna är inne på är det viktigt att kommunstyrelsen har tillgång till den 
information som behövs för att kunna följa utvecklingen inom hemtjänsten på ett 
ändamålsenligt sätt. Därför är det positivt att företrädare från arbetsgivare och fackliga 
organisationer får möjlighet att informera på kommunstyrelsens sammanträde.   

Det normala tillvägagångssättet för att begära informationspunkter till kommunstyrelsens 
sammanträden är emellertid via kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), och inte som i 
det här fallet genom ett yrkande i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har också som 
praxis att inte lägga nya yrkanden som svar på befintliga yrkanden, om innehållet i det 
nya yrkandet väsentligt skiljer sig från innehållet i det befintliga yrkandet. Anledningen 
till denna praxis är att det blir svårt för andra partier att hinna ta ställning och besvara det 
nya yrkandet före kommunstyrelsens nästa sammanträde, vilket i sig försvårar den 
demokratiska processen. Alliansen menar därför att vederbörande yrkande från 
Socialdemokraterna, Demokraterna, Västerpartiet och Miljöpartiet borde ha skickats in 
som ett nytt ärende, alternativt inte ha skickats in alls eftersom innehållet borde hanterats 
i KSAU.    
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Yttrande angående – Yrkande från S 
angående åtgärder med anledning av 
arbetsmiljöverkets beslut 

 

Hemtjänstpersonalen gör ett viktigt och uppskattat arbete som kräver att vi politiker ger 

rätt förutsättningar. Arbetsmiljöverkets granskning har visat att det inte överallt funnits 

nödvändiga villkor för en god och hållbar arbetsmiljö. Detta har lett till stress och 

otillräcklighet för alla yrkesgrupper inom hemtjänsten och ojämn kvalitet för 

omsorgstagarna. 

Med IT-stöd har brister synliggjorts som även går att spåra längre bak i tiden än enbart till 

de senaste årens förändringar. Det är därför viktig att vi inte gör frågan om hemtjänst 

personalens arbetsmiljö till en politisk stridsfråga. 

Arbetet med att införa gemensamma rutiner, arbetssätt och samsyn i hela organisationen 

saknas enligt svaret till Arbetsmiljöverket. Vi delar intentionerna i yrkandet och anser att 

arbetet framåt behöver göras tillsammans med fackliga företrädare i den nya nämndens 

regi. Kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna har fattat beslut om arbetsmiljö-

förstärkande åtgärder men dessa har inte fullt ut fått effekt ännu. I den nya gemensamma 

organisationen som startar i januari 2021 samlas detta arbete. Det ger förutsättningar för 

samsyn, styrning och ledning gällande en god och likvärdig arbetsplats. 

De nödvändiga förändringar som fastslagit i svaret till Arbetsmiljöverket kommer att ske 

i en central arbetsgrupp med representanter för de fackliga organisationerna. Tillsammans 

med skyddsombud inom respektive verksamhetsområden ska även dialogmöten 

genomföras. Det vore därför olyckligt med ett splittrat fokus och flera uppdrag än det 

som redan finns och planerats. 

Vi demokrater kommer följa frågan noggrant i den nya Äldre- samt vård och 

omsorgsnämnden. 
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Yrkande angående – Yrkande från S angående 
åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets 
beslut 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Avslå yrkandet 

Yrkandet 
Redan i den 25 mars i 2020 fattade kommunstyrelsens på Alliansen initiativ beslut om att 
ge stadsledningskontoret i uppdrag att med utgångspunkt i slutsatserna i rapporten 
Uppföljning Attraktiv hemtjänst återkomma med konkreta förslag på hur arbetet med 
Attraktiv hemtjänst kan förbättras och effektiviseras. I uppdraget ingick även att belysa 
fördelar, utmaningar och slutsatser avseende ersättningsmodellen i kombination med 
rambeslut kontra en ersättningsmodell som är fast och förutsägbar samt 
biståndsbedömning som beviljar insatser som alternativ till tid.  
 
Detta uppdrag återredovisades den 21 oktober varefter kommunstyrelsen i november på 
socialdemokraternas egna initiativ att återremitterade ärendet för att ta in de fackliga 
parternas synpunkter. Som Socialdemokraterna rimligtvis borde vara medvetna om 
konstaterar stadsledningskontoret i ovan nämnda utredning att nuvarande riktlinjer där 
den enskilde får ett beslut om ett antal timmar för att tillgodose behov behöver förändras. 
Det påtalas att beslut i tid har lett till mycket administration och stort tidsfokus på ett sätt 
som inte gynnar varken enskilda eller verksamheten. Detta var också huvudskälet till att 
Alliansen i budget för 2020 påtalade att nuvarande ersättningsmodell noggrant behövde 
följas upp och det var också anledningen till att vi i mars tog initiativet till utredningen. 
 
Att tillsätta en ny utredning med samma innebörd med löpande uppdateringar till 
personalberedningen torde kunna definieras som bortkastande av gemensamma resurser 
på byråkratiskapande utredningsuppdrag, för att citera Socialdemokraterna egna 
budgetförslag för 2021. Vi tvivlar dock inte på att det finns en bred politik vilja att lösa ut 
de problem som präglat hemtjänsten och skapa förutsättningar för hemtjänsten och dess 
personal att få tid att hantera sina arbetsuppgifter. Då behövs beslut som faktiskt skapar 
förändring, inte nya parallella processer som gör det svårare att nå resultat.  
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Yrkande angående – Yrkande från S angående 
åtgärder med anledning av arbetsmiljöverkets 
beslut 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet från Socialdemokraterna angående åtgärder med anledning av 
arbetsmiljöverket bifalles.   

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Äldre samt vård-och 
omsorgsnämnden redovisa hur läget ser ut med restid både kommunens utförare samt 
för de externa utförarna.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden redovisa vilken restid och kringtid som är möjlig utifrån nuvarande 
ersättning samt utifrån nästa års ersättning.  

 

Yrkandet 
Arbetsmiljöverket har inkommit med ett beslut om vite för Göteborgs stad med anledning 
av att restiden inte är tillräcklig för hemtjänstpersonalen och att den inte syns på deras 
scheman. Vi är förvånade över att detta problem som vi rödgrönrosa påpekat under en 
lång tid ännu inte är löst. I våras när staden skulle svara på arbetsmiljöverkets 
föreläggande yrkade vi rödgrönrosa på att svaret skulle kompletteras med följande 
skrivning ”För att säkerställa att det finns tillräcklig restid mellan varje besök, samt tid 
för kringuppgifter kommer Göteborgs Stad att se över bemanningen i hemtjänsten, så att 
tillräcklig tid finns för att utföra arbetet” något som också en majoritet av 
kommunstyrelsen ställde sig bakom. Trots detta har inte en skälig restid säkerställts, 
något som är anmärkningsvärt.  

När det kommer till restid och kringtid är detta reglerat i LOV-systemet och den 
ersättningsnivå som är beslutad, både till kommunens utförare samt de externa. Av vad vi 
kan utläsa är grundbemanningen för låg i förhållande till vad utföraren får för ersättning, 
vilket genererar för lite restid mellan besöken. Detta bekräftas även av 
stadsdelsnämndernas ekonomiska uppföljningar. Vi bedömer därför att 
socialdemokraternas yrkande behöver konkretiseras ytterligare för att vi ska kunna 
komma tillrätta med detta långtgående arbetsmiljöproblem. Kommunstyrelsen behöver få 
veta hur mycket restid som är möjlig att schemalägga utifrån nuvarande ersättning, men 
även hur den kommer se ut nästa år. Vi menar också att det är nödvändigt att få en 
redogörelse för hur det ser ut hos de externa utförarna, för att kunna jämföra och dra 
slutsatser om orsaker till arbetsmiljöproblemen bland kommunens utförare. Vad vi vet i 
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dagsläget är att det är omöjligt för stadsdelarna att lägga ut mer restid och kringtid på 
scheman utan att det genererar underskott i ekonomin. Om det inte ser likadant ut bland 
de externa utförarna är detta relevant kunskap för kommunstyrelsen för att kunna fatta 
beslut om framtida insatser för att förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten.  

 

 

 

 

 



Yrkande angående information till  
kommunstyrelsen om arbetet med att  
förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att till nästa sammanträde, samt till kommunsty-
elsens sammanträde i augusti, bjuda in företrädare både från arbetsgivare och fackliga 
organisationer ur den centrala arbetsgrupp som inrättats för att hantera arbetsmiljön i 
hemtjänsten, så att de kan informera om det arbete som pågår, vilka insatser som ge-
nomförts och kommer att genomföras. 

Yrkandet 
 
Det finns stora problem med arbetsmiljön inom hemtjänsten i Göteborg. Det har gått så 
långt att Arbetsmiljöverket med anledning av detta har utdömt vite. Det är avgörande att 
omfattande insatser nu görs för att komma tillrätta med problemen. Arbetsmiljön inom 
hemtjänsten är mycket viktig för både omsorgstagare och personal och kommunstyrelsen 
behöver hållas informerad om hur arbetet för att förbättra arbetsmiljön fortskrider. Det är 
därför önskvärt att företrädare, både från arbetsgivare och fackliga organisationer, ur den 
centrala arbetsgrupp som inrättats bjuds in till kommunstyrelsen för att informera om ar-
betet.
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Yrkande angående åtgärder med anledning av 
Arbetsmiljöverkets beslut 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 
 
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med äldre- samt vård och 
omsorgsnämnden säkerställa att hemtjänstens personal får tillräcklig tid för att 
hantera sina arbetsuppgifter, inklusive restid och indirekt brukartid. Uppdraget ska 
utföras i samverkan med de fackliga parterna och återrapporteras i sin helhet till 
såväl äldre- samt vård och omsorgsnämnd som kommunstyrelsen. Under arbetets 
förlopp lämnas löpande uppdateringar till kommunstyrelsens personalberedning.  
 
Yrkandet 
 
Hemtjänsten fyller en helt central funktion i stadens äldreomsorg. För oss social-
demokrater är det självklart att hemtjänstens personal ska ha tillräcklig tid för att 
kunna utföra sitt viktiga arbete på ett bra sätt både för brukarna och personalen 
själv. Tyvärr har högerstyrets passivitet när det gäller att säkerställa en god ar-
betsmiljö inom hemtjänsten lett till att Arbetsmiljöverket nu agerat och beslutat 
om vite för Göteborgs stad. Vi kräver nu att det vidtas åtgärder för att komma till-
rätta med dessa missförhållanden. Självklart ska detta ske i samverkan med per-
sonalens fackliga företrädare, som kan verksamheten bäst och under lång tid har 
flaggat för detta problem.   
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