
 

 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 1 (4) 

  

   

Svar på yrkande om bemanning och 
utbildning inom äldreomsorgen  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Stadsdelsnämnden antecknar informationen och förklarar ärendet slutfört. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden beslutade 2020-10-13 att anta yrkande om bemanning och utbildning 

inom äldreomsorgen.  

I tjänsteutlåtandet svarar förvaltningen på frågeställningarna i yrkandet och beskriver 

möjlighet att förlänga tidsbegränsade anställningar året ut, medverkar i äldrelyftet och 

arbetet med arbetsmiljöinventeringar och åtgärder.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Äldrelyftet medför en viss ekonomisk risk då förvaltningen ser en möjlig övertalighet 

bland medarbetare inom äldreomsorgen på grund av stängning av Byalagsgatans 

äldreboende och renovering på Fyrväpplingsgatans äldreboende.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Högre andel medarbetare med relevant utbildning är positivt för de Lundbybor som bor 

på äldreboende och har insats från hemtjänsten.  

Samverkan 
Ärendet samverkas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) 2020-11-19. 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden beslutade 2020-10-13 att anta yrkande om bemanning och utbildning 

inom äldreomsorgen. I tjänsteutlåtandet besvarar förvaltningen uppdragen i yrkandet.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsdelsnämnden beslutade om att anta yrkande om bemanning och utbildning inom 

äldreomsorgen. Yrkandet innehåller tre uppdrag som förvaltningen besvarar nedan.  

Direktören får i uppdrag att förlänga befintliga månadsanställningar till tidigast 

31 december 2020. Nya tidsbegränsade anställningar under året ska som minst 

vara månadsanställningar som löper till tidigast 31 december 2020.  

Det finns sex medarbetare inom äldreboende och hemtjänst med tidsbegränsade 

månadsanställningar som avslutas innan årsskiftet. Dessa personer har erbjudits förlängd 

anställning året ut.  

Dessutom erbjuds cirka 50 timavlönade medarbetare månadsanställning på en bestämd 

enhet i syfte att stärka bemanningen ytterligare på enheterna och säkerställa att 

medarbetare endast arbetar på en enhet.  

Direktören får i uppdrag att höja andelen medarbetare i stadsdelen som 

genomgår regeringens pågående äldrelyft 

Äldrelyftet syftar till att stärka äldreomsorgen genom att höja kompetensen och skapa fler 

tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Satsningen innebär en möjlighet att 

utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska under en tillsvidareanställning med lön på 

heltid där utbildning varvas med arbete. Upplägget innebär arbete på halvtid och studier 

på halvtid med start i oktober 2020 och beräknat avslut vid årsskiftet 2021–2022. 

Studietiden kan variera beroende på eventuell validering samt individuell studietakt. 

Statliga medel ersätter kommunens kostnader under den tid den anställde är frånvarande 

från arbetet på grund av studier.  

Från Lundby stadsdelsförvaltning är sju medarbetare från äldreomsorgen anmälda till 

äldrelyftet. Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård samarbetade med 

bemanningsenheten för att identifiera timavlönade som arbetat mycket i våra 

verksamheter och var intresserade.  

En tidsbegränsat anställd eller timavlönad medarbetare erbjuds tillsvidareanställning på 

heltid i samband med att utbildningen startar. Trots risk för övertalighet då Byalagsgatans 

medarbetare kommer erbjudas nya tjänster bedömer förvaltningen att insatsen är bra på 

lång sikt och att den nya äldre, vård- och omsorgsförvaltningen har behov av 

kompetensen.  

Direktören skall i samverkan med arbetstagarorganisationer och skyddsombud 

genomföra en arbetsmiljöinventering och vidta de åtgärder som behövs. 

Med anledning av rådande situation kopplat till Covid-19 har samtliga enheter i 

förvaltningen genomfört riskbedömningar för att säkerställa en hållbar arbetssituation. 

Utöver detta görs riskbedömningar och arbetsmiljöinventeringar som följs av 

uppföljningar löpande inom de verksamheter förvaltningen ser har påverkats extra 

mycket av situationen, för att säkerställa arbetsmiljön. Skyddsombud deltar vid 

riskbedömningarna som sedan tas för samverkan i skyddskommitté. Arbetet för att säkra 

arbetsmiljön pågår löpande och har prioriterats under rådande situation.  
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Nedan beskriver förvaltningen arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att ge 

stadsdelsnämnden ytterligare kunskap om hur arbetet ser ut.  

Genom det lokala kollektivavtalet Samverkan Göteborg hanteras formella rättigheter och 

skyldigheter kopplat till medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML) i 

Göteborgs Stad. En del av Samverkan Göteborgs syfte är att ge förutsättningar för ett 

positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö med inflytande och delaktighet för 

samtliga medarbetare så att medarbetarskapet kan utvecklas. Samt att som parter bevara 

och utveckla förtroendefulla, konstruktiva relationer med respekt för arbetsgivarens och 

de fackliga organisationernas olika roller och arbetsförutsättningar.  

I Lundby finns samverkansgrupperna förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) 

och lokal samverkansgrupp (LSG). Samverkansgrupperna utgör skyddskommittéer i 

arbetsmiljölagens mening för berörda arbetsställen. I skyddskommitténs uppgift ligger att 

planera, följa och utvärdera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utöver 

skyddskommittéerna ska enligt det lokala samverkansavtalet arbetsplatsträffar (APT) vara 

inplanerade och regelbundna. Syftet med APT är att ge möjlighet till att påverka och vara 

delaktig i sin egen arbetssituation samt att främja det systematiska arbetsmiljöarbetet 

genom att ta upp frågor som rör den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.  

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår arbetsmiljöronden som genomförs varje år. 

Ronden genomförs på våren och ska sedan följas upp på hösten. Chef ansvarar för att 

skyddsombud deltar vid tillfället. Arbetsmiljöronden följer Arbetsmiljöverkets föreskrift 

om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), de organisatoriska, sociala och 

fysiska delarna av arbetsmiljön påverkas varandra och hanteras därför ihop. 

Arbetsmiljöronden utförs i tre steg. Först besvaras frågor kopplat till arbetsmiljön 

individuellt, därefter diskuteras detta i grupp för att sedan utforma en handlingsplan 

genom att tidsätta åtgärderna och tydliggöra vem som är ansvarig för punkter som 

behöver åtgärdas.  I samband med detta sätts även arbetsmiljömål för året. 

Handlingsplanerna tas sedan upp och samverkas i LSG tillika skyddskommitté.   

Uppföljning av arbetsmiljöronden sker under hösten på alla nivåer i verksamheten och 

görs gemensamt av chef och medarbetare. Handlingsplanen följs då upp för att se vad 

som har åtgärdats, om någonting behöver justeras eller hur man arbetar vidare med sådant 

som ännu inte åtgärdats. Även uppföljningarna samverkas på LSG.  

Utöver ovan moment i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns årshjulet för arbetsmiljö. 

Årshjulet säkerställer att punkter så som exempelvis rutin för sjukanmälan, tillbud och 

arbetsskador, hot och våld, första hjälpen och krisstöd, kränkande särbehandling och 

diskriminering, rökfri arbetstid samt alkohol- och drogfri arbetsplats tas upp på APT.  

Ytterligare en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten som 

genomförs en gång om året.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har jobbat med kohortvård och specialistteam inom hemtjänsten i syfte att 

minska risk för smittspridning. Förvaltningen har under 2020 successivt ökat 

bemanningen i äldreomsorgen, trots minskade hemtjänsttimmar och lediga 

äldreboendeplatser.  
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Förvaltningen ser positivt på medarbetares möjlighet att delta i äldreomsorgslyftet som 

ger ökad kompetens till både individ och verksamhet.  

Förvaltningen bedömer att systematiken med arbetsmiljöinventering (kallas 

riskbedömning i texten ovan) och åtgärder som görs inom ramen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet svarar upp mot stadsdelsnämndens yrkande. 
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