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Kommunal protesterar
mot nedskärningar
Härnösand

Vi klarar inte ta hand om
våra äldre. Kvalitén blir
sämre och arbetsbelastningen ökar. Dessutom
kan det bli problem med
smitta.

Socialnämnden i Härnösand har tagit ett beslut
om att spara inom vård och
omsorg i Härnösand. Man
kommer att sänka personaltätheten på äldreboenden och demensboenden
MALIN LövkvIsT:

”flera■personers■arbetsuppgifter■ska■
alltså■läggas■på■oss■
personal■som■i■många■
fall■redan■i■dag■är■underbemannade.”
till 0,65 helårsarbetare per
kund mot att det i dag är en
personal täthet på 0,70 helårsarbetare respektive 0,72
helårsarbetare per kund.
beslutet innebär en minsk-

ning med nästan tio heltider fördelat på kommunens
fem äldre/demensboenden
som drivs i kommunal regi.
Hur många personer det
handlar om beror på vilken

särskild omsorg men det
finns inga planer på att
minska platserna ytterligare. Nu vill man istället se
över bemanningen.
– Jag jobbar inom hemtjänsten och märker att vi
får mer att göra i samband
med att kommunen sparar
på särskilda boenden.
Socialstyrelsen ska granska äldrevården och demensvården

tjänstgöringsgrad man har.
– Det kanske ser ut som
en liten minskning, men det
är en minskning som kommer att påverka verksamheten på ett negativt sätt,
säger Ann-Christin Fahlman, fackligt aktiv i Kommunal.
Kommunal är också kritisk

till att kommunen sagt upp
stora delar av avtalet med
Samhall som bland annat
har städat korridorer samt
rum och lägenheter.
Samhalls personal har
även hjälpt till med mathantering.
– Flera personers arbetsuppgifter ska alltså läggas
på oss personal som i många
fall redan i dag är under bemannade, säger Malin Lövkvist, som är facklig förtroendeperson inom Kommunal Härnösand.
De två har nu på sina raster samlat namn mot de
nedskärningar som planeras.
– Intresset att skriva på
våra listor har varit mycket
stort. Det verkar som Härnösandsborna värnar om
sina äldre. Vi har träffat på
personer som säger att de
skulle acceptera en skatte-

Malin Lövkvist och Ann-Christin Fahlman samlar namn mot
planerade nedskärningar inom äldrevården.
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höjning om man visste att
pengarna verkligen öronmärktes till äldrevården,
säger Malin Lövkvist.
Förutom att personalen
får mer att göra så ser de
konkreta problem med att
man minskar bemanningen.
– Vi blir färre personal men

får fler arbetsuppgifter. Det
innebär en kraftig ökning
av arbetsbelastningen både
fysiskt och psykiskt. Vi har
redan i dag en hög arbetsbelastning och många av
våra medarbetare/kolle-

gor orkar inte arbeta fram
till pensionering. Vi är rädda för att det blir ökade
sjukskrivningar i form av
stressrelaterade sjukdomar
såsom stress, utbrändhet
samt fysiska belastningsskador, säger Malin Lövkvist.
Hon tror att det också
finns risk för fler hot och
våldsamheter på grund av
att personalen får mindre
tid.
– Det uppstår en oro på
avdelningarna.
Härnösands kommun
har sparat på platser inom

– Vi vet att det kommer att
komma bindande regler
angående bemanningen på
demensboenden från och
med första januari 2013 och
att man då väljer att förflytta personal och sänka personaltätheten då man kanske inom en sex månaders
period måste anställa personal igen, säger Malin
Lövkvist.
Här tror de att det kan bli
svårt att rekrytera.
– Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet kommer
att finnas kvar till hösten
för att det är för få sökande till vården, säger AnnChristin Fahlman.
leNNarT luNDberg
lennart.lundberg@allehanda.se
0611-55 48 53

Ådalselever■till■musikalernas■London
Kramfors

london here we come!
Sex elever från Ådalsskolan lämnade i går tillsammans med två lärare
svensk jord för den musikaltäta brittiska huvudstaden. eftersom
de går på estetiska programmets musikallinje
har de hamnat alldeles
rätt. De hoppas även på
att få träffa Peter Jöback.

Londonresan blir den perfekta finalen på tre års studier och är en tradition för
musikaleleverna vid estetprogrammets avgångsklasser. Resan går på 70 00080 000 kronor och har finansierats av eleverna själva, med intäkter från deras
shower och med arbete i
bland annat garderoben vid
revyer på Kramfors folkets
park.
– Det räcker till och med
för fickpengar, säger Marielle Olofsson.
Klassen blir borta till på

torsdag och har planerat
att se tre musikaler, Wicked, Lejonkungen och The
Phantom of the Opera. I
den sistnämnda föreställ-

Bo Jonsson anser att kommunen har gjort ett felaktigt beslut när man beslutade sig för att öppna
trafiken på Nybrogatan på
helgkvällarna.
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Kritik mot
ökad trafik på
Nybrogatan
under helger
Härnösand

Nu kommer det kritik mot att kommunen
öppnar upp för utökad
biltrafik på Nybrogatan under helgerna.

Kommunalrådet Fred
Nilsson (S) anklagas för
populism som drivit ett
försök att hålla Nybrogatan öppen för bilburna på
helgkvällarna.
”Subkulturer har oftast stöd på högerkanten bland moderater
och sverigedemokrater,
för mig som S-väljare är
ditt beslut illavarslande”,
skriver Härnösandsbon
och pensionerade läraren Bo Jonsson i ett brev
till Fred Nilsson.
Jonsson har reagerat mot beslutet som går
stick i stäv med samhällsnämnden som tidigare
avvisat förslaget, en uppfattning som också delas
av Polisen.
– Den debatt som förs
om bilism handlar i huvudsak om miljövänligare bilar, kollektiva trafiklösningar och beskattning
av biltrafik i stadskärnor.
Härnösand har tagit ett
viktigt steg med införandet av miljöbussar. Det
rimmar väldligt illa.
Fred Nilsson har lovat att det ska utvärderas noga om öppnandet
ska bli permanent i framtiden.
– Det finns inget som
helst vetenskapligt värde i det påståendet. Experterna har ju redan
sagt nej till ett öppethållande, säger Bo Jonsson
som själv bor i centrum
på Storgatan.
– Personligen störs jag
inte av trafiken, säger
han.
Ola Thelberg

Busschaufför
bestulen
Marielle Olofsson, Johanna Öström, Karolina Furberg, Angelica Andrén, Anna Mäkinen och Carolina Näsman på väg till musikalernas London. De går alla på Ådalsskolans estetiska programs musikallinje.
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ningen kommer det förstås
att riktas extra intresse mot
den svenske stjärnan Peter
Jöback.
– Jag har varit i kontakt
med hans agent och han
ville gärna träffa oss. Han
gör åtta föreställningar i

veckan så det hänger bara
på hur det är med hans röst,
säger teaterläraren Sandra
Glenge.
På programmet står även
besök i Globe Theater, kopian av den teaterbyggnad

där många av Shakespeares pjäser spelades, på Madame Tussauds och musikutbildningen på Royal Akademi.
Några elever tänker ta en
drop-in-danslektion på Pineapple dance studio. De

tänker också försöka uppleva hur det ser ut inne på en
riktigt stor fotbollsstadion
och säkert torde det även
bli en del shopping.
eriK Åmell
erik.amell@allehanda.se
0612-77 17 64

■■ Härnösand■En buss-

chaufför i Härnösand
har polisanmält att den
plånbok han har i tjänsten försvunnit.
Den buss han kör trafikerar kusten och var
plånboken försvunnit
kan busschauffören inte
säga. I plånboken fanns
4 000 kronor.

