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Interpellation 
 
Vad görs åt anställdas pressade tidsscheman? 
 
Den 9 mars 2013 anordnades en debatt om vill-
koren för personalen i Uppsala kommuns hem-
tjänst. Debatten inleddes med att en anställd inom 
Uppsala kommuns hemtjänst, Li Kristjansdottir, 
visade upp sitt schema och pekade på omöjlig-
heten i att göra ett gott arbete med så pressade 
tidsmarginaler för att ta sig mellan omsorgsta-
garnas hem. I något fall var det till och med så att 
personalen förväntades befinna sig hos två olika 
omsorgstagare samtidigt.  
 
Både du Cecilia Hamenius (FP), som ordförande 
för Vård och Bildning och Ebba Busch (KD), 
som ordförande för äldrenämnden deltog i debat-
ten. Ni båda deklarerade att situationen var 
mycket bekymmersam och djupt otillfredsstäl-
lande. Som ordförande för Vård och Bildning ut-
tryckte du att du snabbt skulle utreda de för-
hållanden i hemtjänsten som beskrevs.  
 
Några dagar in i juni, alltså nästan tre månader 
senare, får vi se Li Kristjansdottir, som beskrev 
sitt omöjliga schema under debatten den 9 mars 
beskriva samma sak på nyhetsprogrammet Ak-
tuellt. Återigen en bild av ett pressat schema där 
äldre som väntar på att få hjälp av hemtjänst-
personalen knappt hinner säga hej innan det är 
dags för personalen att lämna igen.  
 
Händelserna som beskrivits både i samband med 
debatten och i nationell media ger upphov till 
flera frågor, inte minst om vilket ansvar du som 
ordförande för Vård och Bildning tagit för att 
reda ut situationen.  
 
 
 
 
 

Med anledning av ovanstående vill vi fråga Vård 
och Bildnings ordförande Cecilia Hamenius (FP) 
följande:  
 
• Vilka åtgärder vidtog du i samband med att du 
den 9 mars fick information om de förhållanden 
som rådde inom Uppsala kommuns hemtjänst?  
 
• I det fall du vidtog åtgärder, på vilket sätt följde 
du upp att dessa fått effekt? 
 
• Hur kommet det sig att samma problem åter-
finns på nytt hela tre månader efter att du först 
fick information om situationen?  
 
• I reportaget i Aktuellt vittnar den anställde om 
att flera i personalen inte vågar berätta om 
situationen med rädsla för att bli uppsagda. Anser 
du att Vård och Bildning uppfyller lagstadgade 
krav om meddelarfrihet?  
 
• Om inte, vad tänker du göra för att din verk-
samhet ska följa lag?  
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