LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2012-03-26

Paragraf

62

Sida

166

Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
marskf24
Dnr 12.158-008

Snabbinterpellation om Fyrens flytt till Råneå
Ärendebeskrivning
Ylva Mjärdell (FP) och Thomas Olofsson (FP) anför följande snabbinterpellation 2012-03-26 till kommunstyrelsens ordförande.
Fyren i Luleå ska rustas under beräknade 9 månader och hela verksamheten
ska temporärt flyttas till Klockarängen i Råneå med beräknad start den 23
april 2012. Personalen skall enligt arbetsgivaren själva lösa problemet med att
avskaffa delade turerna inom befintliga ramar. En ekvation som inte
arbetsgivaren – socialförvaltningen – lyckats lösa. Med andra ord en omöjlig
ekvation.
Flytten till Råneå innebär i sig en ökad belastning och anspänning för
vårdtagare, anhöriga och personal. Lägg till det konsekvenserna av en
orimligt lång bortavaro från hemmet för personalen – 16-17 timmar vid delade
turer. Kanske med risk för otillräcklig nattvila. Sammantaget är risken stor för
negativ påverkan av möjligheten att leverera god vård och omsorg till de mest
behövande.
Mänskliga misstag och den mänskliga faktorn utgör de allra största hoten mot
patientsäkerheten och Luleå kommun som vårdgivare är enligt
patientsäkerhetslagen skyldig att ändra förhållanden som människor arbetar
under så att risken för att göra fel minskar.
Man kan fråga sig om flytten till Råneå verkligen var det mest optimala sett ur
ett brukarperspektiv. För det som ska genomföra rustningen är det
naturligtvis rationellt och bra att tomställa och göra jobbet i ett svep. Ur den
börsen sipprar det säkert ut mindre pengar. Men frågan är om det är våra
gamla, sjuka och vårdbehövande som ska betala det priset? Vi har ju ändå en
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gemensam kommunkassa. Extra anslag vid felkalkyleringar/överskridanden
är ju inte precis någon udda företeelse inom kommun.
Enligt vårt sätt att se är den temporära flytten av Fyren en extra ordinär åtgärd
som kräver extra ordinära insatser. Ett minimum skulle vara att lösa
personalen från oket med delade turer. Om det finns någon verklig vilja
bakom kommunledningens ”löften” om att avskaffa delade turer – vore det
väl en bra försöksverksamhet att göra det för de 34 personer det här handlar
om under 9 månader.
Med anledning av detta ställer vi följande fråga till kommunalrådet
Karl Petersen
-

Är du beredd att tillskjuta ett extra anslag till socialförvaltningen som
möjliggör att avskaffa de delade turerna under tiden som Fyrens
verksamhet bedrivs i Råneå?

Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

-

uppdra till kommunstyrelsens ordförande att besvara interpellationen.

Interpellationssvar
Karl Petersen lämnar nedanstående svar på snabbinterpellationen.
Fyrens lokaler kommer att renoveras under perioden 1 maj 2012 - 31 januari
2013. Renoveringen berör alla huskroppar men som mest drabbas hus 3 och 4
där korttidsvården finns. Tekniska förvaltningen ska göra ett större arbete
som innefattar stambyte och ventilation, dränering och åtgärd på yttertak.
Renovering och upprustning av befintliga vårdrum, duschrum och kontor
kommer också att göras.
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Socialförvaltningen har valt att inte ha kvar verksamhet i samband med att
byggnation pågår. Flytten av korttidsvården till Råneå kommer att beröra 44
vårdplatser och ca 40 medarbetare.
Inom förvaltningen har man gemensamt arbetat för att så långt som möjligt
minimera de negativa konsekvenserna av den tillfälliga flytten. I detta arbete
har fackliga företrädare, chefer, arbetsmiljöingenjör, personalkonsult och
andra medarbetare medverkat. Tillsammans har man kunnat lösa frågorna om
arbetstider och schemaplanering på ett bra sätt. Man har också kunnat lösa
frågor om transporter, oro bland brukare och anhöriga samt patientsäkerheten på ett bra sätt.
Vad gäller personalens situation i samband med flytten, har också detta löst
på ett bra sätt. Exempelvis har det getts möjligheter för vissa personer att byta
arbets-placering under renoveringstiden och andra har fått hjälp att lösa
problem på andra sätt ex. via ändrade busstider m m.
Överenskommelse med facket har gjorts om att frångå lokalt kollektiv-avtal
för att möjliggöra förändrade arbetstider under tiden som det tillfälliga
boendet i Råneå pågår.
I den schemaplanering som gjorts är inga delade turer inplanerade. Mitt
konkreta svar till interpellanterna blir därför att inga extra anslag för delade
turer kommer att tillskjutas till socialförvaltningen i detta fall.
Med hänvisning till ovanstående anser jag härmed att snabbinterpellationen
är besvarad.
Ylva Mjärdell tackar för svaret.

Kommunfullmäktiges beslut
Efter avslutad diskussion beslutar kommunfullmäktige att
-

anse snabbinterpellationen besvarad.
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