
Uppsala 
kommun 

Sida 1(2) 

Äldrenämnden Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till äldrenämnden 2020-02-27 ALN-2019-0630 

Handläggare: 
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Initiativ gällande rastplats för 
hemtjänstpersonal i Tuna 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår äldrenämnden besluta 

att inte nyttja Tunatorgets servicepunktslokal som rastlokal för egenregins 
hemtjänstpersonal då inget behov av detta föreligger. 

Ärendet 

Vänsterpartiet har inkommit med ett initiativärende till äldrenämnden daterat den 24 
oktober 2019. Initiativärendet rör Kommunens hemtjänstpersonal som verkar i 
området runt Tuna, en del av Rasbobygden och deras behov av ytterligare en rastplats. 

Östra landsbygdens hemvård är uppdelad i tre mindre grupper, Rasbo med omnejd, 
Knutby med omnejd och Almunge med omnejd. Gruppen som arbetar i Rasbo har 
tillgång till rastlokal på äldreboendetVigmund. Gruppen som arbetar i Knutby har 
tillgång till rastlokal vid äldreboendet Björkgården och gruppen som arbetar i Almunge 
har tillgång till rastlokal på Lillsjögården. Det finns också en rastlokal i verksamhetens 
egna lokaler i Länna, där personalen alltid börjar och slutar sina arbetspass. 

Enligt Verksamhetschefen för Östra landsbygdens hemtjänst är det tre av den 
tillsvidareanställda personalen som verkar i området runt Tuna och är berörda av 
initiativärendet. Ingen av dessa har önskemål om ytterligare rastlokaler i östra 
landsbygdens område utöver de som finns idag. Äldreförvaltningen gör bedömningen 
att det inte föreligger behov av ytterligare rastlokaler för hemtjänstpersonalen i Östra 
landsbygdens hemvård utöver de som finns idag. 
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Beredning 

Ärendet har beretts av avdelningen för avtal och marknad i samråd med avdelningen 
för egen regi. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för jämställdhet 

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för jämställdhet. 

Konsekvenser för tillgänglighet 

Ärendet bedöms inte medföra några konsekvenser för tillgänglighet. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende gällande rastplats för hemtjänstpersonal i Tuna 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 

Förvaltningsdirektör 
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Initiativärende till Äldrenämnden 2019-10-24 

Rastplats för hemtjänstpersonal i Tuna 
Kommunens hemtjänstpersonal som verkar i området runt Tuna, en del av Rasbobygden, 

saknar en lokal där de kan ha raster och gå på toalett. Idag behöver de åka nästan två mil till 
sin rastlokal och det gör att de inte hinner det på sin halvtimmes rast. Särskilt inte på vintern 
med de osäkra vägar som gäller i området. 

Lösningen för personalen blir dels att hålla sig från att gå på toaletten alldeles för länge, 
dels att de under vintertid får sitta i en kall bil och äta kall medhavd mat. Schemat medger 
inte så lång körtid som krävs för att ta sig till och från lokalen och rasten är för kort för att de 
ska kunna (och de borde ju inte behöva använda sin rast till det) ta sig till och från den lokal 
som ska användas. Utöver tidsinneffektiviteten och den bristande arbetsmiljön som kommer 
av detta blir en annan effekt onödig miljö- och klimatpåverkan. 

En enkel lösning är att de tillåts använda sig av servicepunktslokalen vid Tuna torg. 
Tunatorgets förening är engagerade å hemtjänstpersonalens vägnar och säger att 
hemtjänsten gärna får använda servicepunktlokalen som rastplats. Det är dock den lokala 
sågverksamheten som äger fastigheten. De har tidigare uppgett sig villiga att göra lokalen 
tillgänglig för hemtjänstpersonal. Hemtjänstpersonalen säger att de tagit upp saken med sin 
närmsta chef men fått ett nej. Kostnaden för tillgängliggörandet (nycklar, städ etc.) bedöms 
understiga 15.000 kronor per år. Nettoeffekten är dock positiv då den ökade tidseffektiviteten 
och minskade kostnaderna för transporter är större än kostnaden för lokalen. 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på 

att Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att omgående vidta åtgärder som möjliggör för 
hemtjänstpersonalen att nyttja Tunatorgets servicepunktslokal som rastlokal. 

Tobias Smedberg (v) 

Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  
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