Interpellation till Erik Slottner (KD) om timanställda
Äldreomsorgen i Stockholm bemannas till närmare en fjärdedel av timanställda, vilket den blågröna
majoriteten flera gånger försvarat med att personalen inte vill ha en fast anställning. Det skulle vara
gott så om det stämmer, men det vet vi att det inte gör. Att förlita sig på omsorgspersonal med
otrygga anställningar som inte vet hur många pass de ska få och vilken lön de ska betala sina
räkningar med är ovärdigt för en så stor arbetsgivare som Stockholms stad.
När pandemin bröt ut blev problemen med att inte ha fast anställd personal än tydligare. Andelen
tim- och bemanningsanställda är, enligt smittskydd Stockholm, betydligt högre på de äldreboenden
i Stockholm där äldre blivit sjuka i covid-19, än hos de boenden som klarat sig undan smittan. Detta
beror på ett systemfel som staden måste ta ansvar för. Som daglönare har du inte getts möjligheten
att stanna hemma från jobbet vid minsta symptom.
Den bristande kontinuiteten har visat sig ha stora följder. Låg bemanning och hög frånvaro har
hindrat boenden från att isolera människor med symptom. Kunskapsinhämtning, utbildning och
att dela information med personalen har varit tidskrävande och enligt smittskydd Stockholms enkät
understryker många en särskild svårighet att nå ut med information till timanställda.
Staden införde en bemanningsenhet där intresserade kunde anmäla sitt intresse för att arbeta inom
den hårt ansträngda äldreomsorgen. Dessa har snabbutbildats för att sedan arbeta i våra
verksamheter. Bristen på utbildad personal har dock lyfts fram som en orsak till smittspridningen.
Kristdemokraterna nationellt vill se fler omvandlingar av timanställningar till fasta anställningar och
temporärt stimulera att timanställda får tillsvidareanställning genom en bonus till de arbetsgivare
som väljer att omvandla till tillsvidareanställningar. Men i januari i år gick den blågröna majoriteten
i Stockholm, med Kristdemokraternas Erik Slottner som ansvarigt borgarråd, i rakt motsatt riktning
då kraven på att minska timanställningarna inom äldreomsorgen helt ströks ur
förfrågningsunderlaget till hemtjänsten. Trots att personalens kompetens och arbetsvillkor är direkt
kopplade till kvaliteten för de äldre och de krav på utbildning vi har inom stadens omsorgsyrken
inte gäller vikarier.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Erik Slottner:
1.
Vilka åtgärder har Erik Slottner vidtagit hittills och vilka insatser avser Erik Slottner
vidta framöver för att åstadkomma fler trygga anställningar i äldreomsorgen?
2.
Hur stor andel av de arbetade timmarna på särskilda boenden utfördes av
timanställda i april 2020 respektive april 2019?
3.
Hur stor andel av de arbetade timmarna inom hemtjänsten utfördes av timanställda
i april 2020 respektive april 2019?
4.
Hur många av de tidigare timanställda på särskilda boenden har fått erbjudande om
fast anställning under 2020?
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5.

Hur många av de tidigare timanställda inom hemtjänsten har fått erbjudande om fast
anställning under 2020?

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19 söks hos socialstyrelsen
och kan sökas för merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari-30
november 2020. Dessa lämnas bland annat för skäliga kostnader för personal inom socialtjänstens
omsorg om äldre personer.
6.
Hur stora statsbidrag har staden ansökt om för merkostnader för
äldreomsorgspersonal?
Stockholm den 28 september 2020
Mirja Räihä (S)
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