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§ 31
Kvaliten och arbetstryggheten på äldreboendet Kavat
vård- och omsorg Björksätra
- skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd
Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att:
I. skicka skrivelsen till förvaltningen för beredning,
2. förvaltningen ska återkomma till nämnden med information om
stadsdelens uppföljningsansvar kring frågorna som berörs,
3. skicka övriga frågor till äldrenämnden.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
en skrivelse enligt bilaga.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler att Centerpartiet, Moderatrena,
Liberalerna och Miljöpartiet ansluter sig till skrivelsen med följande
tillägg: "att förvaltningen återkommer till nämnden med
information om stadsdelens uppföljningsansvar kring frågorna som
berörs samt skickar övriga frågor till äldrenämnden".
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokratrena
ansluter sig till skrivelsen samt tilläggsuppdraget.
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler att Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande,
ansluter sig till förslaget om tilläggsuppdrag.

Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar bifall till stadsdelsnämndens
förslag till beslut, inklusive tilläggsuppdraget och hör enhälligt
bifall därtill.

Bilaga
Skrivelse, Skärholmens stadsdelsnämnd.
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Bailaga, skrivelse,Skärholmens stadsdelsnämnd
Kvaliten och arbetstryggheten på äldreboendet Kavat vård- och
omsorg Björksätra
Hyvling eller att skära bort arbetstid från anställda - kan få
konsekvenser för både personalens trygghet och kvaliten inom
verksamheten. Det har nu kommit till vår kännedom att
äldreboendet Kavat vård- och omsorg Björksätra ligger i sådana
förhand! ingar.
Där arbetsgivarparten har gått fram med en minskad
sysselsättningsgrad på upp emot 25 procent. När personalen inte vill
gå med på dessa sänkningar av sysselsättningsgraden, då får de ett
omplaceringserbjudande till Norrtälje istället. Vilket försätter
personalen i en mycket svår situation. Denna tvist är givetvis en
förhandlingsfråga mellan parterna.
Vi politiker har däremot ett uppföljningsansvar för att verksamheten
håller en god kvalite för den äldre som bor på boendet, och att vi
har även ett ansvar för att förfrågningsunderlagen inom olika
upphandlingar bidrar med goda arbetsvillkor som följer Stockholms
stads egna riktlinjer och policys. Vi vet att när den här typen av
sänkningar på sysselsättningsgraden sker, så kan detta få direkta
konsekvenser för kvaliten.
Personalen på Kavat vård- och omsorg Björksätra menar att i
verksamhetens falla kan detta få konsekvenser för den s.k. egen
tiden (tiden äldre får med sin kontaktperson) samt för den sociala
dokumentationen. Hyvlingar av arbetstiden får även direkta
konsekvenser för tryggheten i form av pension och försörjning.
Vi ser även stora jämställdhetsproblem med dessa sänkningar av
sysselsättningsgraden inom anställningen. Staden bidra nämligen
indirekt med försämringar av arbetstryggheten inom en
kvinnodominerade yrkeskår, där arbetsvillkoren är redan ifrågasatta
och dåliga. Stadsdelsnämnden har dessutom ett ansvar för
verksamhetsuppföljning att utvärdera strukturkvalitet. Det vill säga
följsamhet till avtal, lagar, författningar och uppdrag.
Verksamhetsuppföljare på respektive stadsdelsförvaltning ska göra
verksamhetsuppfö Ij ningar.
Av dessa ovannämnda anledningar vill vi ge stadsdelsförvaltningen
i uppdrag:
Att utreda om Kavat vård AB verkligen följer de satta
kvalitetsmålen i upphandlingsavtalet genom dessa sänkningar av
sysselsättningsgraden.
I avtalet med Kavat vård AB finns det även två specifika avsnitt
som kan få en stor påverkan för kvaliten inom verksamheten 5.5
Personal och bemanning samt 5.5.2 Anställningsform.
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Vi vill av dessa anledningar även att stadsdelsnämnden i
Skärholmen ska ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag:
Att utreda om en sänkning av sysselsättningsgraden är förenligt
med avtalet inom punkterna 5.5 Personal och bemanning samt 5.5.2
Anställningsform.
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