Nytt kontor för
nyanlända
n GÖTEBORG. I Göteborg
har ett nytt kontor för nyanlända öppnat på Rosenlundsplatsen. På kontoret
kan man få hjälp med sin
etablering i Sverige av
flera olika myndigheter som
samlats under samma tak:
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och
Göteborgs Stad. Mötesplatsen ska korta handläggningstiden för nyanländas
etablering med fyra veckor
och spara omkring 27 000
kronor per ärende.

Nu utökar Ale
rätten till heltid
Delar av den utökade arbetstiden kommer nu att bli till
resurspass i på andra arbetsplatser än den egna.
– Syftet med projektet är
att tillsammans med de fackliga organisationerna hitta
rimliga sätt för att öka sysselsättningsgraderna. Det finns
myter om att detta inte går.
Vi måste få fram vad som går
och vad som inte går att göra
för att komma åt den ofrivilliga deltiden, säger Paula Örn.
– Blir resultatet bra vill
Kommunal gå vidare med
personalen i förskolorna, köken och inom lokalvården, säger Sladjana Gustafsson, ordförande för Kommunal i Ale.

Pråmar testas
på Göta älv

Göteborg är
poppis
n GÖTEBORG. Göteborg
rankas som femte mest
populära stad i indexet
”Global Talent Competitiveness Index”, GCTCI, som
presenterades på World
Economic Forum i Davos.
Indexet mäter hur lockande
städer är för människor som
har särskilt efterfrågade
kunskaper.
Före Göteborg kom städerna Köpenhamn, Zürich, Helsingfors och San Francisco.

Bättre miljö =
bättre resultat
n GÖTEBORG. Sedan hösten
2015 har Angereds stadsdelsförvaltning haft ett
projekt med arbetsterapeuter på tre olika skolor. Nu
anställer Vättleskolan en
arbetsterapeut på heltid.
– Vi fokuserar på elever
i fyran och femman och
arbetar tillsammans med
lärarna och övriga elevvårdsteamet för att förbättra arbetsmiljön för eleverna,
säger arbetsterapeuten
Frida Wittke till nättidningen Vårt Göteborg.
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ALE KOMMUN

n VÄSTSVERIGE. I mars
testar ett svenskt logistikföretag pråmtrafik mellan
Vänern och Göteborg.
Genom EUs regler för ”inre
vattenvägar” kan man börja
köra med enklare containerbåtar på Göta älv. Enligt
företaget är potentialen för
en lönsam trafik ”mycket
stor” – bara från Vänersborgsområdet räknar man
med transporter på upp till
50 000 containrar per år. En
utbyggd pråmtrafik skulle
dock kräva en ny terminal
för omlastning mellan vägoch sjötransporter i Vänersborg, skriver tidningen
Skaraborgsbygden.
En pråm lastad med 50
containrar motsvarar omkring 40 lastbilar.

HELTIDSKOMMUN. Ale går vidare med ett projekt som gatanterar heltidstjänster åt personalen inom delar av
vård- och omsorgsverksamheten.

– Vi har byggt upp en offentlig sektor som skapar kvinnliga fattigpensionärer efter
ett långt yrkesliv. Så kan vi
inte ha det. Kommunerna
måste skapa förutsättningar
för att man ska kunna leva
på sin lön och få en schyst
pension.
Det säger Paula Örn (S),
kommunstyrelsens ordförande i Ale kommun som nu har
utökat sitt heltidsprojekt.
Det började i höstas med att
alla deltidsanställda på ett
äldreboende och två enheter
inom funktionshinderverk-

samheten fick möjligheten
att ändra sin arbetstid. Tio
deltidsanställda gick upp till
heltid. Totalt ökade tjänstgöringsgraden
med 2,2 årsarbetare på
heltid.
Det
och
andra
förändringar gjorde att
80,9 procent
Paula
av kommuÖrn.
nens anställda hade en
tjänstgöringsgrad på heltid
i november 2016. Det är 4,6
procentenheter fler än 2015.

Den ökade arbetstiden har
täckt sjukfrånvaron och föräldraledighet på den egna arbetsplatsen.
Paula Örn vill skynda långsamt och ta reda på vilka ekonomiska konsekvenser som
fler heltidsanställningar ger
för kommunens ekonomi och
verksamheter.
Sedan i måndags har projektet utökats med personalen på ytterligare ett äldreboende och två enheter inom
funktionshindersverksamheten. Det gör att årsarbetstiden har ökat med ytterligare
6,44 tjänster.

Om resurspassen har hon bara hört positiva kommentarer
från medlemmarna.
– Man tycker det är kul att
vara på andra arbetsplatser
och träffa andra kollegor. Men
det är också lite pirrigt, säger
hon.
Nu vill Paula Örn bredda
diskussionen om heltider inom den offentliga sektorn och
varför vissa inte orkar jobba
heltid.
– Det mesta av det obetalda arbetet i hemmet utförs av
kvinnor. Är det ojämställdheten hemma som gör att
många går ner i arbetstid?
Vad skulle det innebära om
arbetet i hemmet blev mer
jämställt? säger Paula Örn.
Johan Flanke

johan.flanke@aipmedia.se

Första ombuden från nytt distrikt
På Socialdemokraternas nationella kongress i Göteborg
i april gör inte bara flera av
de valda ombuden kongressdebut. Det gör hela det nya
partidistriktet Socialdemokraterna i Göteborgsområdet.
De valda ombuden har ännu
inte haft sin första träff, men
av samtal med flera ombud
står det klart att flyktingfrågan och beroendevården kan
komma att bli viktig för S i
Göteborgsområdet.
– Jag förstår att det varit
ohanterbart med det stora antalet flyktingar som kommit,
men jag känner inte igen mig
i partiet när vi inte tar ansvar
för de som vi har tagit emot.

Familjer ska kunna återförenas här och få en chans till i
livet. På samma sätt som jag
har fått, säger Soraya Zarza
Lundberg, ombud från Partille.
Karolina Roughton från Lerum har tillsammans med
andra skrivit en motion som
konkressen kommer att behandla. Den föreslår att läkare behöver genomgå löpande
kompetensutveckling för att
få behålla sin läkarlegitimation.
– Först genomgår man en
lång utbildning men sedan
finns det inga krav på vad
man läser under resten av sitt
arbetsliv. Läkare behöver hålla koll på ny forskning, nya

metoder och nya läkemedel,
säger hon.
Sådana krav ställs i dag i
en klar majoritet av EU-länderna.
– Beroendevården fungerar
inte i Sverige, säger Soraya
Zarza Lundberg.
Janette Olsson, ombud från
Stenungsund, håller med.
Hon vill se socialmedicinska
mottagningar i alla kommuner. Dessutom anser hon att
läkemedlet Naloxon, som häver
andningsförlamningen
vid överdoser av opiater, ska
delas ut till missbrukare och
personer som ofta kommer i
kontakt med dem.
Johan Flanke

johan.flanke@aipmedia.se

OMBUD FRÅN NYA
PARTIDISTRIKTET
• Janette Olsson
42 år, Stenungsund.

• Anna Palmér Hallén
47 år, Härryda.

• Aylin Fazelian

25 år, Partille/Mölndal.

• Maria Brauer
50 år, Öckerö.

• Soraya Zarza Lundberg
54 år, Partille.

• Tomas Angervik
42 år, Mölndal.

• Dennis Lindberg
46 år, Lilla Edet.

• Jessica Norberg
42 år, Ale.

• Karolina Roughton
40 år, Lerum.

• John Skoglund
24 år, Alingsås.
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