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För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att vi ska känna en trygghet i 

tillvaron och få den omsorg vi behöver när vi blir äldre. Dagens och framtidens 

äldreomsorg berör oss alla. Antingen är vi själva äldre och befinner oss i 

äldreomsorgen eller så kommer vi förr eller senare att hamna där. Eller så 

kanske vi arbetar där under stressiga arbetsförhållanden med låga löner. Säkert 

har de flesta av oss familjemedlemmar eller släktingar som bor på ett boende för 

äldre eller har hemtjänst.  

 

En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, den har också ett tydligt 

jämställdhetsperspektiv. Kvinnor är klart överrepresenterade bland personalen 

och bland de anhöriga som tar ett stort ansvar för äldre familjemedlemmar. 

Kvinnor är också i majoritet i den äldre befolkningen på grund av en längre 

livslängd.   

I dag rapporterar dessvärre personalen inom äldreomsorgen och hemtjänst i vår 

kommun om ökad stress. Detta leder till en hög risk för att de anställda ska bli 

utslitna i förtid. Dessutom är risken att omsorgen om de äldre brister. Detta är 

varken rimligt eller framtidsinriktat. För att kommunen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare i framtiden måste personalen ha goda villkor. För detta krävs en 

högre bemanning för att kunna ge de äldre en god omsorg, högre löner och 

rimliga arbetstider. Personalen måste även få nödvändig kompetensutveckling. 

Detta är också ett minimikrav för att personalen ska kunna utföra sitt jobb på ett 

bra sätt, nämligen att ge omsorg av god kvalité till de äldre.  

 

I flera kommuner har det tidigare gjort försök med arbetstidsförkortning, främst 

för anställda inom äldreomsorgen. Bland annat genomförs just nu försök med 6 

h arbetsdag med bibehållen lön på Svartedalens äldrecentrum i Göteborgs stad.  

En arbetstidsförkortning i kombination med ökad bemanning skulle leda till en 

bättre situation både för de anställda inom äldreomsorgen och för de äldre.  

 

Mot denna bakgrund föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

 

 Att se över arbetssituationen för de anställda inom äldreomsorg och 

hemtjänst med fokus på stress, långtidssjukskrivning och arbetsmiljöproblem 

i syfte att undanröja dessa.  

 

 Att ta fram en plan för hur personalen inom äldreomsorg och hemtjänst ska 

belastas av mindre stress och utslitning genom att öka bemanningen. 

 

 Att se över möjligheterna till att förkorta arbetstiden till 30 timmar i veckan 

med bibehållen lön för de anställda inom äldreomsorg och hemtjänst.  
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