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Dnr 10.530‐008

Motion om att avskaffa delade turer för anställda i Luleå
kommun
Ärendebeskrivning
Jonas Brännberg, Helena Söderström och Göran Thyni, för rättvisepartiet
socialisterna, anför följande i en motion.
Införandet av heltidsprojektet inom Luleå kommun har aktualiserat frågan om
delade turer inom äldre‐ och handikappomsorgen. Delade turer innebär att
arbetsdagen delas in i två (eller fler) pass med flera timmars paus mellan. Det
kan t ex innebära att arbetsdagen börjar kl 07.00 och slutar kl 21.00 men
betalningen är ändå bara för åtta timmars arbete. För barnfamiljer och speciellt
ensamstående med barn kan delade turer innebära en väldigt ansträngd
livssituation.
Enligt personal på framförallt äldreboenden har heltidsprojektet inneburit en
ökning av antalet delade turer. De kan återkomma flera gånger i veckan och
även på vardagar.
Delade turer är inget nytt utan har funnits inom äldreomsorgen under många
år. Men när välfärden byggdes ut under 70‐ och 80‐talet minskade antalet
delade turer.
Med de senaste årens nedskärningar med minskad personaltäthet som följd
har delade turer blivit vanligare igen. Och när samma personal ska täcka fler
korta pass för att nå upp till heltid så har nu delade turer blivit ett ännu större
problem.
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I praktiken innebär delade turer för många ytterligare en lönesänkning, utöver
det avskaffade helgtillägget, eftersom man inte har något annat val än att
stanna kvar på arbetsplatsen i väntan på nästa arbetspass, utan att få något
betalt för det.
Det finns likheter mellan delade turer och de skandaler som avslöjats bland
hamburgerrestauranger som tvingat sin anställda att stämpla ut när det ”inte
funnit tillräckligt att göra”.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
‐
‐

‐

Att Luleå kommun uttalar som mål att avskaffa delade turer
Att personalkontoret ges i uppdrag att stödja socialförvaltningen för att
utveckla en plan för att drastiskt minska antalet delade turer inom äldre‐
och handikappomsorg.
Att de merkostnader detta arbete kan innebära i form av mer personal
på ex äldreboenden hanteras eftersom, med eventuella tilläggsanslag,
inom ordinarie budgetarbete.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Socialnämndens yttrande
Delade turer har funnits inom socialförvaltningens verksamheter under lång
följd av år. Delade turer är en konsekvens av att ansvariga chefer på bästa sätt
försöker genomföra sitt uppdrag med personalplanering utifrån kundernas
behov och med tillgängliga resurser. Förvaltningen arbetar med att minimera
antalet delade turer. Lösningar för förläggning av arbetstid ska balansera
olika intressenter – kunden och medarbetaren och samtidigt säkerställa att
såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål nås.
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Förvaltningen har på uppdrag från den politiska ledningen startat ett arbete
med att minimera delade turer. Uppdragets slutmål lyder enligt följande.
”Socialförvaltningens referensgrupp för heltid ska ‐‐‐ verka för att delade
turer inte förekommer inom socialförvaltningen Luleå kommun.”
Socialförvaltningen har utrett frågan enligt följande uppdrag.



inventera hur delade turer fördelar sig över förvaltningens enheter
undersöka hur verksamheterna och verksamhetsinnehållet kan
förändras så att det underlättar sammanhållna arbetsdagar
beräkna hur stora kostnader det skulle medföra att ta bort delade turer.



Efter genomförd utredning har följande resultat konstaterats




Delade turer kvarstår i varierande omfattning inom förvaltningen
Verksamhetsutveckling har begränsad inverkan till att delade turer kan
avskaffas
Kostnaderna med att avskaffa delade turer med nuvarande arbetssätt
uppskattas till 45 mkr.

Socialnämndens kommande åtgärder
I samverkan med personalkontoret anlita externa utredningsresurser, för att
förutsättningslöst genomlysa delade turer med syftet att finna åtgärder som
bidrar till att ”delade turer” inte ska finnas.
Fortsätta lärandet i organisationen avseende minimeringen av ”delade turer”.
Ge en återrapportering till nämnden i februari 2012 över framtagen
handlingsplan för fortsatt arbete med att ta bort ”delade turer”.
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Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla motionens första attsats med följande skrivning ”Att verka för att
delade turer inte förekommer”

-

bifalla motionens andra attsats med hänvisning till socialnämndens
beslutade åtgärder

-

avslå motionens tredje attsats.

Yrkanden
Nina Berggård (V) yrkar bifall till motionen.
Yvonne Stålnacke (S) och Karl Petersen (S) yrkar bifall till socialnämndens
förslag.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐

i enlighet med socialnämndens förslag.

Reservation
Nina Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Thomas Olofsson (FP), Nina Berggård (V) och Carola Lidén (C) yrkar bifall till
motionen.
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Yvonne Stålnacke (S) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Reservationer
Thomas Olofsson (FP), Nina Berggård (V) och Carola Lidén (C) reserverar sig
mot beslutet.
_____
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