Motion gällande förslag till åtgärder för mer kvalitet
och kontinuitet inom hemtjänsten.
Vi är mitt i en omorganisation av äldreomsorgen i Östhammars kommun
som beslutades utan att alla kommunens folkvalda, d v s kommunfullmäktige tilläts påverka eller delta i beslutet. Inte heller den berörda
personalen var informerade eller delaktiga i det som kallades "Trygg och
hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun". Beslutet känns renodlat
administrativt, med mindre inriktning på de redan kända huvudproblemen
som är hög sjukfrånvaro, stress och hög personalomsättning. Vi ser det
som bekymmersamt att kommunen genomför så pass genomgripande
omorganisationer utan hänsyn till det som egentligen borde adresseras och
åtgärdas.
Bristerna som vi ser det beror på hur man ser på personalens roll och det
interna debiteringssystemet "minuttaxa". Personalen som arbetar inom
hemtjänsten har idag för lite tid hos de äldre vilket ett ständigt problem
som späs på av att kommunen betalar för varje utförd minut av hemtjänst.
Det innebär en jakt på minuter som präglar hela arbetsdagen för de som
arbetar inom hemtjänsten. En minutjakt som även i allra högsta grad
påverkar de äldre. De som arbetar inom hemtjänsten behöver få betydligt
mer utrymme att använda sitt yrkeskunnande och få bättre förutsättningar
att arbeta utifrån varje människas individuella behov. Allt för att på sikt
bygga upp ett mer attraktivt arbete där kontinuitet och kvalitet går före
jakten på minuter. Trots all stress, med påtalande sjukskrivningar som följd
hos personalen fortsätter jakten på minuter som en spegel av hur
kommunen själv ser på och värderar hemtjänsten och omsorgen .
Då grunden i dagens system är den s k "minuttaxan", där kommunen låter
adminstrativ personal "tilldela" minuter till brukaren på individnivå,
minuter som sedan följer med i hela kedjan. Minuter och olika taxor för
service – som städning och tvätt – och omvårdnad. För att hantera detta
krävs mycket administration, vars andel av den totala kostnaden för den
kommunala hemtjänsten inte tydliggörs. Något som borde varit en del av
beslutsunderlaget till den nu pågående omorganisationen.
Då vi ser "minuttaxesystemet" som själva kärnan i problemet, då den leder
till onödig stress både för hemtjänstpersonal och brukare, och något som
skapar administration istället för "händer i omsorgen" föreslår vi att det tas
bort, och att den nya verksamheten utformas utifrån detta.

Mer respekt för personalens yrkeskunnande, större utrymme för de äldre
och sjuka, att själva få bestämma över sin egen tid, goda arbetsvillkor och
ett annat sätt att mäta omsorgen på än minuter. Det tror vi är framtiden
för välfärden. Det är så vi kan minska stress, personalomsättning och
sjukfrånvaro, för att på sikt bygga upp en organisation baserad på kvalitet
och kontinuitet.

Lokalpartiet BoA yrkar:
att minuttaxan inom hemtjänsten läggs ner.
att ett nytt enkelt rakt taxesystem införs för mindre behov av
administration, d v s resurserna transformeras från administration till
omsorg.
att verksamheten själva får välja fordon för att passa verksamhetens
behov.
att kontinuiteten är viktig även för brukarna inom hemtjänsten som skall
vårdas av max fem personer eller ett team per vecka.
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