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Svar på motion om en hållbar kompetensförsörjning inom vård och
omsorg om äldre

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under genomförande med hänvisning till att
rekommendationerna i Vilja uälja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård
och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till väldigt stor del möter av de framtagna riktlinjerna för
bemanning, pågående arbete med kompetensförsörjningsplan samt genom socialförvaltningens
rekfiering av en digitaliseringsstrateg.

Reservation

Marianne Sand Wallin (S), Michael Melby (S), Kent Bohlin (S), Anwar Rasul (S), Olof Sand (S),
Florence Jonasson (S) och Lars Nilsson (S) reseruerar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag med följande motivering:

Redan den 14 oktober 2019Inlämnade vi Socialdemokrater en motion Mellerud den goda
arbetsplatsen - Uppdatera kommunens personalförsörjningsplan. Motionen pekade på behovet
av en perconalförsörjningsplan som inte bara skulle säkra tillgången av chefer och specialister
utan även undersköterskor, förskollärare och andra välfärdsarbetare. Vi pekade på behovet av
systematiska utbrldningsinsatser och arbeBvillkor för att behålla våra välfärdsarbetare. Det vill
säga att bemanningsbehovet inte bara skall beräknas utifrån uårdtagarna, utan även beräknas
för att ge personalen tid för återhämtning. Genom att föreskriften om organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4) särckilt ska beaktas vad gäller arbetsbelastning, tydlig
arbeBorganisation, arbebtidernas förläggning får inte leda till ohälsa.

Motionen behandlades i KF 25 mars 2020 och beviljades och KS fick i uppdrag att påbörja ett
arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan som skulle ha redovims under 2021.
Kommunstyrelsen har ännu inte fullgjort sM eget beslut.

Vi Socialdemokrater såg det som särskilt angeläget att kompetensförcörjningen av personal
inom uård och omsorg skulle bli verklighet. Vi skrev en ny motion om En hållbar
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.

Motionen har behandlats i Socnlnämnden - där vi Soctäldemokrater reseruerat oss mot
socialnämndens beslut att anse motionen besuarad med orden 'Det är uår bestämda
uppfattning att de riktlinjer som soctälförualtningens redovisar i srtt suar på intet sätt följer
motionens intentioner och förslag"

Tväftom innehåller suaret från Socialförualtningen främst en krauspecifikation på sämre
arbetsvillkor för befintlig personal. Den konkreta och långsiktigt hållbara
kompetensförsörjningen är fortfarande inte på plats.

Vi Socnldemokrater reseruerar oss till förmån för eget förslag att kommunstyrelsen bifaller
motionen i sin helhet, samt att kommunstyrelsen uppmanar förualtningen att säkerställa dess
intentioner.

Sammanfaftning av ärendet

Michael Mellby (S) och Marianne Sand Wallin (S) har den ll januari 2022\ämnat in en motion
om att införa en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre enligt
rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom
vård och omsorg

An/lk
äldre(SOU 202r:52).
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Motionen remitterades den 13 januari 2022 tll socialnämnden för yttrande.

Motionen refererar till det pågående arbetet inom socialförvaltningen om att arbeta fram
riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm som föredrogs muntligt för
socialnämnden i december 202I.

Motionen förespråkar att kommunen anpassar sina principiella ställningstaganden efter
rekommendationerna i SOU 2021:52 samt listar förslag till följande principiella
ställningstaganden:

1. Säkra kvaliteten inom äldreomsorgen genom att säkerställas att varje rad bemannas med
yrkesutbildad personal. Systematiska utbildningssatsningar ska göras för att säkra tillgång till
yrkesutbildad personal, tex språkutbildningsinsatser,

2, Schemaläggning ska göras utifrån omsorg om våra anställdas hälsa. Heltid och tillsvidare
anställning ska vara norm, delade turer bör tas bort och scheman ska innehålla tid för
fortbildning.

3. För att säkerställa kvaliteten ska all personal som schemaläggs ha genomgått
introduktionsutbildning, schemaläggning ska göras utifrån olika kompetenser och ett
teambaserat arbetssätt ska uWecklas.

Socialnämnden har den 29 mars 2022, $ 49, lämnat förslag på motionssvar till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

r Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
. Socialförualtningens tjänsteskrivelse
. Socialnämndens beslut den 29 mars 2022, $ 49.
r Arbetsutskottets beslut 2022-04-L9,5 121.
r Kommunstyrelsens beslut 2022-05-04, 5 89,

Förslag till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:

Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under genomförande med hänvisning till att
rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensft)rsörjning inom vård
och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till väldigt stor del möter av de framtagna riktlinjerna för
bemanning, pågående arbete med kompetensförsörjningsplan samt genom socialförvaltningens
rekfiering av en digitaliseringsstrateg.

Marianne Sand Wallin (S), Michael Melby (S) och Pål Magnussen (V): Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla motionen i sin helhet och säkerställa att socialnämnden genomför förslagen i

motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag,

I
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Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Marianne Sand Wallins m.fl, förslag.

Omröstningsresultat

Med 20 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och åtta nej-röster för Marianne Sand Wallins
m.fl. förslag beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstnings-
lista.

Beslutet skickas till
Michael Mellby (S)
Marianne Sand Wallin (S)
Socialchefen

ltöes srgn Utdragsbestyrka nde
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Ordinarie ledamöter Pafti Ersättare Ja Nei Avstår

Kent Bohlin (s) X

Peter Liunqdahl (c) X

Ulf Rexefiord (SD) X

Ludwiq Mossberq M( ) X

Marianne Sand Wallin (s) X

Morqan E Andersson (c) X

Roland Berqlund (SD) X

Jörqen Eriksson (KIM) X

Thomas Haqman (s) Olof Sand X

Eva Pärsson (M) X

DanielJensen (KD) X

Karin Nodin (c) Karin Hilm6r X

Sandra Rexefiord (SD) X

Christine Andersson (s) Anwar Rasul X

Michael Melbv (s) X

Pål Maqnussen ru) X

Christina Andersson (c) X

Martin Andersson (SD) X

Anita Auqustsson (KIM) X

Florence Jonasson (s) X

Henrik Sandberq (MP)

Anette Levin (L) X

Helena Hultman (c) Anna Sanenqen X

Liselott Hassel (sD) X

Lars Nilsson (s) X

Patrik Tellander (M) X

Lisbeth Berqlöv (KD) X

Eva Larsson (s)

Martin Eriksson (c) X

Tonv Andersson (SD)

Roland Biörndahl (M ) X

Summa 20 8
Ju sign Utdragsbestyrkande


