Vänsterpartiet
Enkel fråga till kommunalrådet Anders Rubin (S)
Den nu pågående Coronapandemin har satt fokus på äldreomsorgen, liksom på behovet
av mer personal, utbildad personal och trygga anställningar, samt på de stora brister som
finns idag.
Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och
fackförbundet Kommunal presenterade i maj en kompetenssatsning för äldreomsorgen
på 2,2 miljarder. Syftet med överenskommelsen är både att underlätta den akuta
bemanningssituationen och den långsiktiga kompetensförsörjningen inom
äldreomsorgen.
Satsningen gör det möjligt för icke fast anställd personal att få en tillsvidareanställning
på heltid som varvas med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska. Den ger också
möjligt för kommunen att rekrytera permitterade, varslade, uppsagda och arbetslösa
från andra branscher till vård och omsorg. Staten finansierar kommunernas kostnader
under den tid när den anställde är borta från jobbet på grund av sina studier. Enligt
tidningen Kommunalarbetaren finansieras utbildningsplatserna helt av staten under
2020 och under 2021 med 30 procent .
Vänsterpartiet tycker att satsningen är bra. Äldreomsorgen behöver fler anställda, de
otrygga anställningarna måste bort och kompetensen inom vård och omsorg behöver
höjas. Att kombinera arbete med utbildning ser vi som en bra lösning och att erbjuda
heltid och tillsvidareanställning ser vi som en självklarhet.
Vi ser dock att denna typ av lösningar för att höja kompetensen och ta bort bristyrken
många gånger har avvisats av Socialdemokraterna i Malmö. Validering och lärande på
arbetsplatsen har det inte satsas på i någon större utsträckning. Anställningsgaranti för
de som utbildar sig till undersköterskor har avvisats. Det stora behovet av
undersköterskor skrevs till och med ner när kommunen inte kunde täcka behovet av
undersköterskor, istället ersatts de av outbildad personal. Den otrygga
anställningsformen allmän visstid används därtill i stor omfattning.
Min fråga blir därför
-

Kommer Malmö Stad att ta del av satsningen på kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen och själv satsa för att göra det möjligt?
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