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Svar på interpellation 2014:5 från Catarina Wahlgren (V) om
veckoarbetstiden för nattarbetare
Catarina Wahlgren (V) har ställt följande frågor med anledning av veckoarbetstiden för nattarbetare inom Tiohundra AB:
1. Tycker du att det är rimligt att ett landstingsägt bolag förlänger viss
personals arbetstid utan att höja deras lön?
2. Har du tagit del av den riskanalys som förutspår försämrad hälsa
hos personalen?
3. Tror du att det är möjligt att brukarna inte påverkas av att personalen får en mer stressad arbetssituation?
4. Hur tror du detta påverkar Tiohundraarbetet som framgångsmodell
för vård och omsorg i nära samverkan mellan kommun och landsting?
Som svar vill jag anföra följande.
Inom landstinget tillämpas en decentraliserad styrmodell varigenom de
enskilda verksamheterna har ansvar för personalfrågor och tillämpningen
av gällande kollektivavtal. Det politiska ansvaret för den verksamhet som
bedrivs av Vårdbolaget Tiohundra AB finns, enligt en särskild överenskommelse mellan landstinget och Norrtälje kommun, samlat hos sjukvårdsoch omsorgsnämnden. År 2012 förlängdes Tiohundraprojektet till den 31
december 2015.
En arbetsgivare har alltid möjlighet att begära att medarbetare ska följa det
arbetstidsmått som gäller enligt centralt kollektivavtal, även om det tidigare
funnits en praxis i verksamheten med ett lägre arbetstidsmått.
Det är förståeligt att medarbetare som enligt en sådan praxis kunnat arbeta
färre timmar utan motsvarande löneavstående uppfattar en tillämpning av
det kollektivavtalade arbetstidsmåttet som mindre förmånlig. Därför är det
angeläget att arbetsgivaren lägger sig vinn om en god dialog med medarbetarna för att skapa förståelse för förändringen.
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Medarbetarnas arbetssituation och hälsa är ett prioriterat område för
landstinget och jag förutsätter att ledningen för Tiohundra AB, i enlighet
med bolagets arbetsgivaransvar, vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att den förändring som nu genomförs inte har negativ inverkan på
medarbetarnas hälsa.
Utgångspunkten för förändringen är att den inte ska hindra möjligheten till
en fortsatt utveckling av samarbetet mellan vård och omsorg. Frågan kommer att följas av bolaget.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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