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Yttrande angående – Tryggare 
anställningsformer för timvikarier i 
äldreomsorgen 
 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet förslag om att timanställda vikarier på äldreboenden ska 
anställas motsvarande heltid går i linje med det förslag som Alliansen och 
Socialdemokraterna lagt fram. Vi delar helt uppfattningen om att arbetsvillkor och en god 
arbetsmiljö alltid är centralt och särskilt i den prövning som Göteborg och välfärden nu 
möter. Därför tillför vi nu 300 miljoner kronor till stadsdelarna och social resursnämnd 
för att anställa fler i välfärden, öka bemanningen och möjliggöra månads-, visstids- eller 
tillsvidareanställning av timavlönad personal med anledning av pandemin, för att 
säkerställa en god välfärd och förbättra arbetsmiljön. Däremot ser vi att behoven sträcker 
sig längre än till september i år.  
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Yttrande angående – Förslag till tryggare 
anställningsformer för timvikarier i äldreomsorgen. 

 

Yttrande 
Sverigedemokraterna är sedan tidigare positiva till fler händer inom vård och 
omsorg, stopp för delade turer och rätt till heltid. Grundtanken i förslaget, att 
trygga förhållandena för de anställda vikarierna inom äldreomsorgen, är därför 
bra. Sverigedemokraterna vill dock hissa ett varningens finger för alla förslag 
som skall finansieras genom att medel tas från resultatet. I förlängningen 
kommer detta riskera leda till att det inom kort inte längre finns något positivt 
resultat att ta av för att finansiera olika förslag. Det kommer i ett sådant läget bli 
nödvändigt att ställa verksamheter och aktiviteter mot varandra och staden 
tvingas prioritera bort olika verksamheter. 

Sverigedemokraterna vill i detta läge även påminna om att Göteborgs stad hade 
redan i dagsläget kunnat ha ytterligare resurser att lägga på vikarier inom 
äldreomsorgen, om det inte strösslats skattemedel på en mängd andra 
”gratisaktiviteter” så som exempelvis gratis simundervisning. Sådana 
”gratisaktiviteter” ledde enligt stadsdirektören till personalnedskärningar inom 
SLK, detta gick före än att ha resurserna om något oväntat skulle inträffa. 
Coronaviruset är ett exempel på en sådan oväntad händelse och nu hade de 
resurserna kunnat göra mycket stor skillnad inom äldreomsorgen för både 
personal och brukare. Detta motsatte sig majoriteten. 
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Yrkande angående – Tryggare 
anställningsformer för timvikarier i 
äldreomsorgen   
Förslag till beslut 
 

 I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadsdelsnämnderna uppdras att erbjuda timanställda vikarier på äldreboenden 
månadsanställning så att fler kan anställas motsvarande heltid till och med 2020-09-
30 

2. Kommunfullmäktige fördelar 45 miljoner kronor från årets resultat till 
stadsdelsnämnderna i enlighet med finansieringskriterier i budget 2020.  

Yrkandet 
För att skydda både sköra äldre och personal i äldreomsorgen att smittas av Covid-19 
måste vi minska antalet personer som arbetar nära de äldre. Ett av de största hindren för 
att skapa en situation där färre medarbetare med högre kunskap om smittspridning arbetar 
i omsorgen runt enskild person är arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

I dag arbetar många timvikarier i äldreomsorgen, vilket innebär att många olika personer 
rör sig i verksamheterna från dag till dag. De har villkor som innebär att det kan vara 
svårt att tacka nej till arbete på grund av sjukdom och har få anledningar att fortbilda sig 
och bidra till en högre kunskap om smittspridning. Genom att erbjuda de som jobbar mot 
stadens äldreboenden månadsanställningar ser vi rödgrönrosa att vi kan minska 
smittspridningen. Med trygga arbetsvillkor ökar också möjligheten att timanställda 
stannar hemma vid symtom, då man inte behöver oroa sig för inkomstbortfall.  

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-04-29 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Nytt ärende 


	Yrkande angående – Tryggare anställningsformer för timvikarier i äldreomsorgen
	Förslag till beslut
	Yrkandet

	yttr_SD_2.1.18_20200506.pdf
	Yttrande angående – Förslag till tryggare anställningsformer för timvikarier i äldreomsorgen.
	Yttrande



