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Att satsa på kompetensutveckling inom äldrevård och omsorg är ytterst välkommet, varför Fokus Bjärred
har yrkat på mer medel till socialnämnden i alla budgetförhandlingar i denna mandatperiod. Personal
med högre kompetens leder till bättre vård och nöjdare brukare. Att få möjlighet till
kompetensutveckling gör Lomma kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.

Det nu antagna förslaget gällande kompetensutveckling stipulerar 5 h kompetensutveckling per person
och vecka, med start efter sommaren 2022. Det finns ännu ingen plan för hur detta ska genomföras i
praktiken eller för hur denna förändring i arbetstidsfördelning inte ska resultera i lägre vårdkvalitet eller
tillgänglighet för de äldre, framförallt i det korta perspektivet.  Att uppskatta kostnaden för insatsen är
därmed inte möjlig.

I diskussionen på mötet framkom tydligt att man är medveten om att hela den föreslagna potten om
11325 tkr 2022 samt 2023 inte kommer att användas till kompetensutveckling, utan även täcka
underskott i socialnämndens övriga verksamheter. För att säkra transparens i beslut och tydlighet i
uppdrag är det viktigt att ett uppdrag kopplas till en specificerad budget, framförallt vid den här typen av
extraordinära budgetbeslut.

I brist på att kunna få kostnaden för uppdraget specificerat yrkade jag på att:
- den utökade budgeten ska användas till implementering av lokal äldreomsorgsreform samt

socialnämndens övriga verksamheter
- socialnämnden ska i uppföljningar samt årsredovisning specificera hur mycket som använts till

kompetenshöjande åtgärder inom denna äldreomsorgsreform

Därutöver förväntar jag mig att socialnämnden efter sommaren har en konkret plan kopplat till
kostnader, vilket budgetbeslutet i fullmäktige gällande äldresomsorgsreformen kan grunda sig på. Jag har
också en klar förväntan att socialnämnden tydliggör hur denna satsning inte negativt kommer att
påverka arbetstagare eller brukare, både i kort och långt perspektiv. De positiva effekterna av mer
kompetensutveckling är tydliga. För att reformen ska bli lyckad måste dock även de potentiellt negativa
effekterna hanteras.

Då mitt yrkande inte fick bifall reserverar jag mig mot den tredje strecksatsen i kommunstyrelsens beslut,
gällande budgeten för reformen.
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