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Vårdkommissionens avsiktsförklaring – det fortsatta
arbetet
I vårt cirkulär 1999:108 gav vi en redovisning av den gemensamma
avsiktsförklaring som blev resultatet av Vårdkommissionens arbete. Vi
uppmanade också till ett positivt bemötande och agerande från
kommunernas sida när det gällde att tillsammans med länsarbetsnämnderna
erbjuda deltidsarbetslösa, som så önskar, heltidsanställningar.
Den i avsiktsförklaringen uttalade målsättningen lyder:
”Målet är att deltidsarbetslösheten skall minska med 50 procent, exempelvis från
november 1999 till november 2000, för sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden
och övrig omvårdnadspersonal.
Personliga assistenter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), Lagen om statlig assistansersättning (LASS) och anhörigvårdare omfattas inte
av åtagandet.”
Vidare sägs i avsiktsförklaringen om uppföljning av målet följande:
”Regeringen avser att kalla kommunförbunden och de fackliga organisationerna till
möte i syfte att låta göra en gemensam analys av huruvida målet har uppnåtts per 31
december 2000. Analysen skall ligga till grund för eventuella åtgärder, ex.
ekonomiska incitament eller lagstiftning.”
Under hand har vi i en arbetsgrupp fört diskussioner med representanter för
regeringen, AMS, och Landstingsförbundet. Dessa har lett fram till att vi är
överens om hur en uppföljning statistiskt ska gå till. Vad som ska mätas, hur
det ska mätas och när det ska mätas har härigenom klarlagts.
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Kontinuerlig uppföljning
Det är AMS sökandestatistik som kommer att ligga till grund för
uppföljningen. Det av ett flertal skäl. Statistiken visar de personer som aktivt
söker mer jobb. Den går att dela upp på deltidsarbetslösa och timavlönade
och är möjlig att ta fram månadsvis. Uppdelningen på yrkeskategorier är
tillfredsställande för att passa ändamålet. AMS statistik kan också samköras
med registret över utbetalningar av arbetslöshetsersättning.
De yrken som noggrant ska följas är:
Sjuksköterska
Undersköterska
Sjukvårdsbiträde
Vårdbiträde
Skötare
Vårdare inom omsorgsverksamhet
Den mätperiod som uppföljningen ska omfatta är tiden 1 november 1999 –1
november 2000 och målsättningen är en minskning av deltidsarbetslösheten
för angivna kategorier från 30 000 personer (nov. 1999) till 15 000 personer
(nov. 2000).
De siffror som kunnat utläsas av hitintills redovisad statistik visar en svag
minskning av deltidsarbetslösheten för angivna kategorier med undantag för
undersköterskor. För dessa har antalet deltidsarbetslösa ökat något.
Gemensamt arbete med AMS och Landstingsförbundet
Vi har också inlett ett ytterligare arbete tillsammans med AMS och
Landstingsförbundet i frågan. Detta arbete syftar till att se om och hur vi
tillsammans kan understödja ett arbete som leder fram till att målsättningen
kan uppnås. I dessa diskussioner med AMS har från förbundet deltagit
representanter för såväl ledningsgruppen som sektionen för äldreomsorg och
sjukvård, förhandlingssektionen, utredningssektionen och projektet
”Personal 2010”. Om det fortsatta arbetet i denna gruppering avser vi att
återkomma.
Undersökning avseende tim- och visstidsanställda
Vårdkommisssionen diskuterade också situationen inom vård och omsorg
med en hög andel tim- och visstidsanställda. I avsiktsförklaringen anges bl.a.
följande:
”Regeringen avser att kalla kommunförbunden och de fackliga organisationerna till
möte i syfte att per den 31 december 2000 låta göra en gemensam utvärdering av i
vilken utsträckning det med stöd av ändringarna i Lagen om anställningsskydd och
genom andra åtgärder skett en förskjutning från timanställningar, vikariat och andra
visstidsanställningar till tillsvidareanställningar inom vård och omsorg. Formerna
för denna utvärdering och dess genomförande bör snarast överenskommas.”
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Denna uppföljning görs från vår sida och för kommunernas del genom den
enkät som skickades ut till er i vecka 8. Resultaten av denna enkät kommer,
så snart de föreligger, att redovisas.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Staffan Löwenborg
Roland Olofsson
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