\Stv 101•211-(Lk

Kristdemokraterna
Motion angående vårdserviceteam
När Uppsala kommun införde värdighetsgarantin inom äldreomsorgen var det Kristdemokraternas
initiativ. Där bekräftas rätten för äldre inom omsorgen att:
- påverka tidpunkt för utevistelse/promenad
- kunna välja att komma ut på promenad i grupp eller att promenera enskilt med stöd av personal
- få dokumenterat i sin genomförandeplan hur och när utevistelse/promenad ska utföras
- ha en lugn och trivsam måltidsmiljö
- påverka menyn och tidpunkt för måltider
- få en årlig läkemedelsgenomgång
Efter att ha besökt ett antal välfungerande äldreboenden i Uppsala har vi märkt att detta ändå kan
vara svårt att uppfylla. Ibland finns exempelvis inte tillräckligt med personal för att någon ska komma
ut på enskild promenad, eftersom sköterskorna behövs hos någon som behöver vård.
Kristdemokraterna presenterade nyligen nationellt iden om vårdserviceteam. Genom att införa
sådana vårdserviceteam skulle undersköterskorna avlastas en del uppgifter som till exempel tvätt,
städning och disk. Detta är viktiga uppgifter men de kräver inte vårdutbildning. Den utbildade
vårdpersonalen skulle då fullt ut kunna ägna sig åt de uppgifter som är tydligt kopplade till den
kompetens de tillägnat sig under sin formella vård- och omsorgsutbildning.
En av vårt lands stora utmaningar, för att inte säga den allra största, är integrationen av flyktingar
som sökt sig till Sverige. Helt avgörande är då hur väl vi lyckas med att få människor i arbete. Den
som har ett arbete att gå till får inte bara språkträning och kunskap om hur det svenska samhället
fungerar utan kan också etablera svenska kontakter. Allt detta har stor betydelse för vidare
förankring på arbetsmarknaden där målet på sikt självfallet är egenförsörjning med alla de positiva
effekter detta har för såväl den enskilde som för samhället. Det är därför viktigt att vi använder
etableringstiden på bästa sätt för varje individ.
Uppsala kommun är en stor arbetsgivare och bör som sådan föregå med gott exempel. Ett sätt är att
inrätta särskilda vårdserviceteam dels för att kunna leva upp till värdighetsgarantin men också för att
bistå nyanlända med språkundervisning och praktik.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
att inrätta särskilda vårdserviceteam i Uppsala kommun i syfte att leva upp till värdighetsgarantin och
att underlätta den enskildes integrering i det svenska samhället
Jonas Segersam (KID)
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Motion om likvärdig tillgång till simhallstid för
alla elever i kommunens skolor, årskurs 1-6
Simning och lekar i vatten är en del av kursplanen för undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Barn
behöver få vattenvana och lära sig simma. Att kunna simma är viktigt för att förhindra olyckor och rädda
liv. Denna viktiga kunskap ska ges likvärdigt till alla kommunens elever.
Läraren är ansvarig för att planera simundervisningen men råder inte över platsen för undervisningen,
utan den blir ofta förlagd dit där det är närmast. Här blir det en orättvisa för landsortsskolor jämfört med
tätortsskolor som har närhet till simhallar. Skolor på landsorten har ofta endast simträning i någon
närliggande sjö och endast vid något enstaka tillfälle i början av höstterminen.
Badtemperaturen skiljer sig markant mellan simhallarna och sjöarna. Som jämförelse kan nämnas att när
Björldinge skola hade sina simdagar i början av höstterminen 2016 i Långsjön i Björldinge. Vid tiden för
simningen så var det 17 grader i vattnet. På Fyrishovs hemsida anger de badtemperaturer från 27 grader
upp till 35, beroende på bassäng.
I läroplanen anges att för årskurs 1-3 ska elever ha lekar och rörelser i vatten, de ska få träna på att
balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. I årskurs 4-6 är kraven utökade och utöver krav på
simning i mag- och ryggläge ska de även få öva livräddning och att hantera nödsituationer.
Då simkunnighet, vattenvana och livräddning är så oerhört viktigt måste eleverna få chans att
regelbundet träna detta för att kunskapen ska befästas och vara lätt att plocka fram i händelse av
nödsituation. Att då endast träna simning och leka sig till vattenvana en gång om året i 17 gradigt vatten
främjar inte lärandet. För att alla barn i kommunen ska få likvärdiga förutsättningar för att bli trygga med
vatten och simkunniga krävs regelbunden träning under goda förhållanden för hela kommunens elever.
Skolverket har specifika krav på vattenvana och simkunnighet för respektive årskurs
Kostnaden för att åka med landsortselever in till en simhall är givetvis högre än att låta barnen gå till en
närbelägen sjö men borde kunna beredas utrymme inom befintliga budgetramar.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•
•

att alla elever i årskurs 1-6 får minst 2 idrottslektioner per termin förlagda i simhall
att de sim/vattenprov som krävs för uppfyllandet av betygskriterierna utförs i simhall

Björklinge den 12 december 2016
Lisen Burmeister (SD)
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Liberalerna

Motion om att öka äldres integritet genom att på prov installera japanska toaletter
på vård- och omsorgsboenden
För att stärka människors möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt Mara sig själva och
värna deras integritet bör Uppsala kommun på försök installera japanska toaletter som gör att
äldre och/eller personer med funktionsnedsättning kan klara större delen av toalettbesöken
själva utan hjälp från personal.
En japansk toalett är högteknologisk och assisterar användaren med allt ifrån automatisk uppoch nedfällning av lock till tvättning och torkning av intima kroppsdelar.

Mot denna bakgrund yrkar liberalerna:
Att Uppsala kommun som ett pilotprojekt installerar japanska toaletter på några utvalda vårdoch omsorgsboenden.
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o arnad Hassan (L)
Kommunalråd

Benny Lindholm (L)
Ledamot kommunfullmäktige
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Motion om att inleda förhandling med Fyrishov om
träffpunktsverksamhet
En kontroll av miljöförvaltningen har visat på brister i livsmedelshanteringen på
Träffpunkt Karl-Johan på Svartbäcksgatan 52. Platsen har nu dömts ut som otjänlig för
livsmedelsverksamhet. Det är bra att detta uppmärksammats av miljöförvaltningen, men
det är olyckligt att ett kök som bereder mat för äldre har så stora brister.
Uppsalas äldre måste kunna känna sig trygga i den mat de bereds inom kommunala och
kommunalt finansierade verksamheter är säker och hälsosam. Den verksamhet som bedrivs
genom träffpunkt Karl-Johan är viktig och uppskattad av många äldre. Den erbjuder dem
bland annat möjlighet att träffas och umgås, ta del av nyheter, dansa och träna qigong.
Om verksamheten inte får vara kvar på Svartbäcksgatan menar Alliansen således att det är
viktigt att den kan fortsätta på en ny plats som lever upp till de lagstadgade kraven på
livsmedelsverksamhet. Vi anser att Fyrishov vore en lämplig plats för denna typ av
verksamhet. Vi uppmanar därför kommunfullmäktige att uppdra åt kommunen att inleda
förhandlingar med Fyrishov om att erbjuda utrymme för liknande verksamhet i delar av sin
restaurang.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Alliansen

att om inte Karl-Johan erbjuds invånarna som träffpunkt ska kommunen förhandla med
Fyrishov om att erbjuda utrymme för träffpunktsliknande luncher i delar av sin
restaurang.
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Motion angående stärkt upphandlingsarbete
I Sverige sker offentliga upphandlingar för i runda slängar 600 miljarder kronor varje år. Av dessa
gäller knappt hälften kommunerna, och räknar man in kommunala bolag rör majoriteten av
upphandlingarna kommunerna.
4 av 10 upphandlingar rör anläggningsarbeten. I dag har vi en debatt om vinster i välfärden. Det är
beklagligt att av de medel som kommunerna lägger ut på privata företag är det bara de som rör den
kvinnodominerade sektorn vård och omsorg som ifrågasätts av vissa under devisen "vinster i
välfärden". Vinster som görs inom den mansdominerade anläggningsbranschen är det aldrig någon
som ifrågasätter.
Inköp och samverkan med privata företag sker till största delen genom upphandlingar enligt LOU och
den nyare LOV (lag om offentlig upphandling och lag om valfrihetssystem).
Upphandlingar är ett kraftfullt verktyg för offentlig verksamhet att få önskat utfall genom att ge de
rätta förutsättningarna. Det kräver god kunskap om den aktuella marknaden, och en hög kompetens
i genomförandet. Genom upphandlingar kan man både sänka kostnaderna och få en bättre kvalitet
dels genom att anlita entreprenörer, men också genom att konkurrensutsätta och på det sättet
förbättra den egna verksamheten.
Att egenregin gynnas av konkurrens visar sig inte minst i Uppsala, där vår egen Vård och Omsorg
tillhör en av de få vårdverksamheterna i egen regi som går runt ekonomiskt, annars finns tyvärr
alltför många exempel på "förluster i välfärden".
Vi Kristdemokrater vill utveckla kommunens upphandlingsverksannhet. Det bör ske genom att ge
uppdrag att höja kompetensen och identifiera nya områden där upphandlingar kan genomföras. Det
är viktigt att ha en trimmad upphandlingsorganisation, och även kunna utvärdera och följa upp
gjorda upphandlingar så att de krav som ställts också verkligen följs under avtalstiden.
Det finns också en rad specifika förbättringsområden varav vi här identifierar några.
Funktions- och innovationsupphandlingar är ett sätt att få ett bättre utfall i upphandlingen genom att
överlåta åt leverantören att bestämma hur önskad vara eller tjänst utformas - det viktiga är att man
får den funktion man beställt. Även innovationer kan uppmuntras genom att lägga in den typen av
parametrar i upphandlingsunderlaget, och på så vis drivs utvecklingen framåt inte bara i den egna
verksamheten utan också i själva upphandlingen.
När det gäller mat tycker vi det är märkligt att inte kommunen själv köper den mat som produceras
på den egna stiftelsen Jälla. Vi tror också det finns många sätt att utveckla just inköpen av mat så att
vi får en bättre kvalitet. I Sandviken har man valt att upphandla kött från slakterier som kan
identifiera vilken gård köttet har sitt ursprung från. Detta gynnar mindre leverantörer och ger ett
liknande resultat som om man skulle ha kunnat lägga in "närodlat" som en parameter (vilket det sägs
att man inte kan). På det sättet kan man faktiskt välja att ta bort ekologiskt som krav genom att man
får en god kvalitet på detta sätt i stället. I det aktuella fallet är det ett för övrigt ett Uppsalaföretag
som vann upphandlingen (Andersson och Tillman).
När det gäller sjukvårdsartiklar och förbrukningsmaterial inom vård och omsorg finns ett utvecklat

samarbete mellan ett antal landsting i regionen i form av en gemensam nämnd,
Varuförsörjningsnämnden. Genom att ansluta sig till denna skulle Uppsala kommun sannolikt kunna
tjäna en hel del pengar på minskade kostnader.
Ett närliggande område är hjälpmedel. Där har Uppsala kommun ett samarbete med länets
kommuner, både i utprovning och utformning av specialdesignade hjälpmedel, men också i form av
mer standardiserade produkter som man kan tjäna pengar på att köpa in i större mängd. I dag finns
två hjälpmedelcentraler i Uppsala, en för vuxna i kommunens regi, och en för barn i landstingets. Vi
tror att det kan finnas samordningsfördelar genom att sammanföra dessa och föreslår därför att
detta bör prövas.
Slutligen skulle vi gärna se en ökad användning av LOV på tillämpliga områden. Samtliga landsting i
Sverige har idag LOV när det gäller primärvården. Uppsala kommun har förutom när det gäller
hemtjänst även infört detta för särskilda boenden för äldre. Vi anser att denna reform bör utvecklas
till att gälla fler äldreboenden. Inte minst den senaste upphandlingen av nio äldreboenden där en
liten aktör som la ett anbud 25% under kommunens eget (som låg ungefär i samma nivå som
samtliga större vårdföretag) visar hur omodernt LOU är, i alla fall i det utförande som upphandlingen
genomfördes. Majoritetens företrädare har stått i talarstolen i kommunfullmäktige och kritiserat
alliansen för lägsta prisupphandlingar inom äldreomsorgen, och så är det just det som de själva
genomför. Det finns dock en gräns för hur lågt man kan pressa kostnaderna. Inom en
arbetskraftintensiv verksamhet som omsorgen innebär minskade kostnader med nödvändighet en
sämre personaltäthet. Vi skulle hellre se att LOV infördes för samtliga boenden, även kommunens
egna, för att öka transparensen och möjligheten att styra verksamheten.

Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en översyn och komma med förslag på
upphandlingsfunktionen i kommunen kan förbättras genom exempelvis förbättrad samordning och
ökad kompetens. I uppdraget bör ingå en inventering av vad upphandlingar skulle kunna betyda på
områden där verksamheten idag bedrivs i egen regi, ekonomiskt och på andra sätt. Samtidigt bör nya
lämpliga områden för upphandling enligt LOV identifieras.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att upphandla närproducerad mat i
enlighet med "Sandvikenmodellen". Dessutom bör det ingå i uppdraget att presentera en modell för
att den mat som produceras vid stiftelsen Jälla ska inköpas och användas inom kommunen.
att ge äldrenämnden i uppdrag att alla omsorgsboenden upphandlas enligt LOV, även de boenden
som bedrivs i egen regi bör då också följa LOV-regelverket. Detta arbetssätt bör även prövas på flera
områden inom nämndens verksamhet. Detta för att säkerställa en god och hög kvalitet inom den
viktiga äldreomsorgen.
att kommunstyrelsen får i uppdrag att identifiera områden där funktions- och
innovationsupphandling kan användas som form för att dels kostnadsoptimera verksamheter, men
framför allt att hitta nya utvecklingsområden.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en förhandling med landstinget i syfte att samordna
hjälpmedelscentralen så att man kan uppnå upphandlings- och samordningsvinster på det området i
stället för att som idag ha två olika hjälpmedelscentraler för barn och för vuxna

att ansöka om medlemskap i Varuförsörjningsnämnden (där landstinget i Uppsala län är
värdlandsting) med syfte att få ner kostnaderna för inköp av exempelvis inköp av sjukvårdsartiklar.
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Kristdemokraterna
Motion angående arbetsmiljön inom barnomsorgen
Studier visar att utbrändhet och ljudtrötthet är vanligare inom barnomsorgen än inom andra yrken. Om
arbetsmiljön är dålig för personalen kan vi utgå från att den också är dålig för barnen. Därför anser vi att det är
hög tid att särskilt utreda arbetsmiljön på kommunens förskolor.
År 2011 genomfördes en studie av Fredrik Sjödin m fl i Umeå. Den slog fast att de höga stressmiljöerna i
förskolan slår hårt mot personalens hälsa och att det finns mer ljudtrötthet och allmäntrötthet än i andra
yrken, detta tillsammans med oroande höga stressnivåer, som höjs redan innan de går till jobbet och sjunker
inte förrän sent på kvällen. Det borde vara högt prioriterat av varje arbetsgivare att motverka detta.
Enligt Lärarförbundets förra ordförande Eva-Lis Sirån är det nästan dubbelt så vanligt med stressrelaterade
sjukdomar för förskollärare och lärare i fritidshem än jämfört med andra yrkesgrupper. Enligt statistik från
Försäkringskassan var det 2014 nästan dubbelt så vanligt med sjukskrivningar för psykiska diagnoser för
personal inom barnomsorgen än för arbetsmarknaden i sin helhet. Ökningen är 27% på bara fem år.
För år 2015 låg Uppsala kommun på 16,3 barn per barngrupp i snitt. Skolverkets allmänna rekommendationer
är sex till tolv barn mellan ett och tre år, och nio till 15 barn för barn mellan fyra och fem år. Häri återfinns med
stor sannolikhet orsaken till varför personalen blir ljudtrötta, därför är minskade barngrupper ett viktigt verktyg
i arbetet mot en lugnare arbetsmiljö för alla inblandade.
Barnens tre första år lägger grunden för utvecklingen resten av livet. Det har att göra med kognitiv utveckling
men även emotionell utveckling. Relationen mellan personalen och barnen är det som måste stå i centrum. För
att små barn ska kunna knyta an behöver personalen ha tid för vart och ett utav dem.
I samband med den skoldialog som Utbildningsnämnden genomfört under 2016 har flera värdefulla synpunkter
inkommit från personalen inom förskolan. En del som lyfts fram är behovet av att arbeta mer aktivt och
strukturerat med arbetsmiljön. Storleken på barngrupper påverkar arbetsmiljön och synpunkter om problem
med låg grundbemanning och stora barngrupper tas upp i dialogerna.
Arbetsmiljösituationen i förskolan är både en fråga om barnens uppväxtvillkor och om goda arbetsvillkor för
kommunens medarbetare. Om Uppsala kommun menar allvar med att vara en attraktiv arbetsgivare är det vår
skyldighet att se till att arbetsmiljön är god.
Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till Utbildningsnämnden
Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla förskolor, där
bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas
Att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de arbetsmiljöproblem
som identifieras
Att i samma syfte minska barngruppernas storlek
Uppsala den 12/12 2016
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Ledamot Kommunfullmäktige

