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12. Motion om avskaffande av delade turer – svar
Dnr 2015/112-109
Alexandra Isaksson (SV) har väckt en motion om avskaffande av
delade turer.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-23, § 126, att remittera
motionen om avskaffande av delade turer till kommunstyrelsen för
beredning.
Socialnämnden har getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Av
socialnämndens yttrande 2015-09-03, § 82, framgår att det i kommunen
framförallt är inom socialförvaltningen som det förekommer delade turer
och att förvaltningen ska ta fram en plan för hur delade turer ska kunna
minskas inom omsorgen och stöd till personer med
funktionsnedsättning (OF).
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 4 juli 2016 att det i de
centrala kollektivavtalen framgår att arbetsgivaren, utifrån
verksamhetens behov ska eftersträva sammanhållen arbetstid.
Kommunstyrelsens förvaltning hänvisar vidare till socialnämndens svar
på motionen om avskaffande av delade turer och föreslår att motionen
ska anses som besvarad.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 juli
2016 förklara motionen om avskaffande av delade turer besvarad.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och
finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-29, § 284
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 juli 2016 (utsänd tidigare)
Socialnämndens beslut 2015-09-03, § 82 (utsänd tidigare)
Socialförvaltningens skrivelse 11 augusti 2015 (utsänd tidigare)
Alexandra Isakssons motion inkommen 27 februari 2015 (utsänd tidigare)
Justerandes sign
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Förhandlingschef
Carina Magnusson
Kommunstyrelsen

Motion om avskaffande av delade turer - svar
Alexandra Isaksson (SV) har ställt en motion om avskaffande av delade turer.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I våra centrala kollektivavtal framgår att arbetsgivaren, utifrån verksamhetens behov,
ska eftersträva sammanhållen arbetstid.
Delade turer finns inom socialförvaltningen som under flera år har arbetat med att
minska de delade turerna. Socialförvaltningen har i sitt yttrande på motionen beskrivit
att de arbetar med att ta fram en plan för hur delade turer ska minskas inom omsorgen
och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF).
Kommunstyrelsens förvaltning, med hänvisning till socialförvaltningens svar på
motionen om avskaffande av delade turer, föreslår härmed motionen besvarad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med redogörelsen i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 4 juli 2016 förklara
motionen om avskaffande av delade turer besvarad.

Anders Björlin
Kommundirektör

Richard Mårtensson
HR-och kommunikationschef

Carina Magnusson
Förhandlingschef
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Dn r 2015/32- 109
Alexandra Isaksson (SV) har ställt en motion om avskaffande av
delade turer. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektören har beslutat överlämna motionen till socialnämnden
för yttrande till kommunstyrelsen .
Socialförvaltningen har under de senaste åren arbetat aktivt med att
minska delade turer. Arbetsgivaren har tillsammans med Kommunal
följt utvecklingen och vid en överläggning 2015-08-06 var parterna
överens om att utvecklingen går åt rätt håll och att det förekommer
mycket färre delade turer idag än tidigare.
Handling i ärendet är, Motion av avskaffande av delade turer samt Kfs
protokoll§ 126 och socialförvaltningens förslag till svar.

Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden antar förslag till yttrande och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Socialchef
Jörgen Olsson

Svar på motion om avskaffande av delade turer
Alexandra Isaksson (SV) har ställt en motion om avskaffande av delade turer.
I kommunen så är det framförallt inom socialförvaltningen som det förekommer
delade turer.
Socialförvaltningen har under de senaste åren arbetat aktivt med att minska delade
turer. Arbetsgivaren har tillsammans med Kommunal följt utvecklingen och vid en
överläggning 2015-08-06 var parterna överens om att utvecklingen går åt rätt håll och
att det förekommer mycket färre delade turer idag än tidigare.
Inom äldreomsorgen förekommer delade turer i mycket liten utsträckning. Där det
förekommer delade turer inom äldreomsorgen så är det oftast självvalt av
medarbetarna.
Inom omsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) förekommer
det fler delade turer och det är då framförallt inom mindre verksamheter som
gruppbostäder.
I överläggningen med Kommunal 2015-08-06 kom parterna överens om att
arbetsgivaren ska ta fram en plan för hur delade turer även ska kunna minska i OFs
verksamheter.
Förslag till beslut
att socialnämnden antar förslag till yttrande på motionen om avskaffande av delade
turer och att överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Jörgen Olsson
Socialchef
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Inom privat sektor är delade turer ovanligt forekommande men inom offentlig verksamhet är det
desto vanligare. Delade turer forekommer framforallt inom transport, äldreomsor~ hälso- och
sjukvård samt handikappsomsorg.
Delade turer är en arbetstidsform som innebär att arbetsdagen styckas upp i två, eller flera pass, med
flera timmars uppehåll mellan passen. Varje enskilt arbetspass under arbetsdagen kan vara kort, men
tillsammans med den tid uppehållet varar mellan passen blir den faktiska arbetsdagen mycket lång.
Arbetsdagen kan vara uppdelad med fullt betald arbetstid några timmar på morgonen, ett antal
obetalda eller delvis betalda timmar mitt på dagen, och sedan ett par timmar fullt betald arbetstid
på kvällen. Sammantaget blir arbetsdagen kanske inte mer än åtta timmar, medan bortovaron från
hemmet kan bli betydligt längre. Det är inte ovanligt att det sammanlagda passet är på 13 timmar.
Att lösa barnomsorg för ensamstående med dessa arbetsförhållanden är knappast en lätt uppgift.
Det är känt att olika former av skiftgång, och särskilt nattarbete, påverkar hälsan negativt. En studie
från stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet visar att delade arbetspass tillhör det som
hamnar i topp på besvärslistan enligt docent Göran Kecklund. stressforskningsinstitutets rapport
visar också att delade arbetspass för med sig ytterligare andra bekymmer som;

- För kort tid för återhämtning. Det är inte ovanligt att ett morgonpass följer direkt på ett
kvällspass.
- Dåligt inflytande över arbetstiden.
- Svårigheter att planera livet på grund av alltför korta scheman gör att folk inte vet när de
ska vara lediga.
Med detta som utgångspunkt är det inte särskilt svårt att förstå varfår endast l Oprocent av Kommunals medlemmar är positiva till de delade turerna. Både Kommunal och SKL har i avtalsrörelser
kommit överens om att de delade turerna skall minskas men trots detta har mycket lite hänt i landet.

Socialisterna menar att detta är arbetsvillkor fullständigt ovärdiga de välfärdsarbetare som varje dag vårdar,
tar hand om och ger livskvalile åt vara gamla och svaga
i samhället. Vi yrkar därför för att Västerviks Kommun skall göra slut med detta elända en gång för alla!

Alexandra Isaksson,
Socialisterna - Vålfårdspartiet,
mars 2015

