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Yrkande om bemanning och utbildning inom 
äldreomsorgen  

Förslag till beslut 
 
I stadsdelsnämnden 

1. 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.  

 

2. Direktören får i uppdrag att höja andelen medarbetare i stadsdelen som genomgår 

regeringens pågående äldrelyft.  

 

3. Direktören skall i samverkan med arbetstagarorganisationer och skyddsombud 

genomföra en arbetsmiljöinventering och vidta de åtgärder som behövs. 

 

4. Direktören ska vid nästkommande nämndmöte återkomma till nämnden med hur 

genomförandet av arbetet planeras. 

 

Yrkandet 
 
Under pandemin har det återigen bevisats att personalens insatser är den yttersta garanten 

för att välfärden fungerar. Välfärdspersonalen utgörs av kompetenta, utbildade 

medarbetare och staden har under sommaren lyckats vända den olyckliga trend som vi 

kunde se i våras då smittan härjade som värst på stadens äldreboenden. Det har vi gjort på 

grund av våra medarbetare. 

 

I maj i år tilldelades stadsdelsnämnderna och social resursnämnd ett tillskott på 300 

miljoner i syfte att anställa fler, öka bemanningen och möjliggöra månads-, visstids- eller 

tillsvidareanställning av timavlönad personal med anledning av pandemin. Staden ska på 

detta sätt säkerställa en god välfärd och förbättra arbetsmiljön för medarbetare.  

Göteborg har även fått ett ytterligare statligt tillskott för att stärka äldreomsorgen samt 

varit föremål, såsom alla Sveriges kommuner, för regeringens pågående äldrelyft. 

Regeringen föreslår dessutom i budgetpropositionen för 2021 att kommunerna får ett 

ytterligare tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt 

som äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder. Detta kommer betyda ytterligare 

möjligheter för staden och de nya socialnämnderna att fortsätta att satsa på en förbättrad 

arbetsmiljö och hållbar bemanning. 
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Såsom läget i staden är nu riskerar stadsdelsnämnderna, mitt i en fortsatt pandemi och 

trots kommuncentrala beslut om att arbeta mycket aktivt med en mer hållbar bemanning 

och en förbättrad arbetsmiljö, att gå med överskott för innevarande år. Dessutom har 

endast 115 av de aviserade 457 platserna som Göteborgs stad har i äldrelyftet blivit 

besatta av medarbetare. Staden har tillfrågat 147 personer om deltagande i äldrelyftet.  

Vi vill se att de extra medel och erbjudande om utbildning som staden har fått verkligen 

används. Det är av yttersta vikt att, mot bakgrund av den ramförstärkning som är på väg 

och de medel som ännu inte använts, att dessa verkligen kommer till nytta för stadens 

medarbetare och brukare, till det som de är avsedda för.  

Direktören ska därför, med syfte att behålla de medarbetare som stadsdelen har redan har 

anställt samt ytterligare förbättra arbetsmiljön för anställda, månadsanställa fler och 

förstärka grundbemanningen inom stadsdelens äldreomsorg. Det finns ingen anledning att 

åter börja timanställda. Skälet för detta är många; alltifrån vikten av kontinuitet och 

kvalitet för de äldre till minskad risk för smittspridning.  

Förvaltningen ska även, som ett led i att förbättra arbetsmiljön, göra en arbetsmiljö- 

inventering tillsammans med arbetstagarorganisationerna och skyddsombuden och vidta 

de åtgärder man anser behövs, såsom att rusta upp personalrum och genomföra inköp av 

arbetsredskap eller ytterligare skyddsutrustning. 

Fler anställda i stadsdelen ska också genomgå det pågående äldrelyftet. Staden och 

stadsdelen ska inte missa tillfället som nu ges att vidareutbilda och på det sättet behålla 

kompetent personal som så väl behövs inom äldreomsorgen. Den möjligheten som nu ges 

till staden ska inte slarvas bort.  

Det redan påbörjade arbete inom stadsdelsnämnden ska också fortgå och utvecklas. 

Direktören ska fortsatt arbeta för att anställa fler, öka bemanningen och möjliggöra 

månads-, visstids- eller tillsvidareanställning av timavlönad personal för att säkerställa en 

god välfärd och förbättra arbetsmiljön för de anställda. 


