
Två behandlingsassistenter
hotas av tvångsomplacering
sedan de påtalat missförhållan-
den på behandlingshemmet
Krukis/Örnsberg. Skärholmens
LS sektion Krukis/Örnsberg
strejkar sedan första oktober.
De kräver bland annat en drog-
fri behandlingsmiljö. 

I tisdags hölls en blockad utanför
Socialtjänstförvaltningen vid Södra
station, Stockholm, och förra mån-
dagen hölls förhandlingar mellan
arbetsgivaren och Skärholmens LS
av SAC:s vårdsyndikat. 

– Positionerna är låsta. De häv-
dar att det finns samarbetsproblem
och tänker omplacera oss men vi
vill jobba kvar. Vi har fått lämna
ifrån oss nycklarna och personalen
på Krukis har blivit tillsagd att inte
tala med oss, säger Maaret Rissa-
nen som är behandlingsassistent.

KRUKIS/ÖRNSBERG ÄR ett behand-
lingshem för missbrukande perso-
ner med psykiska sjukdomar.
Konflikten inleddes förra somma-
ren när ledningen ville införa en,
av nattpersonalen illa omtyckt,
schemaändring. Efter varsel om
strejk fick nattpersonalen igenom
de flesta av sina krav utan att
verkställa strejken. I somras vars-
lades de åter om strejk. Kraven
den här gången gällde förbättrad
kontroll av förekomsten av droger
på hemmet och möjlighet för per-
sonalen att genomgå kompetens-
utveckling i psykiatri och psyko-
logi. Då syndikalisterna anser att
deras löner inte höjts på samma
sätt som de andra anställdas krä-
ver de också löneförhöjning och
att attityden till facklig verksam-
het förbättras. Varslet lades ner

när de två medlemmarna blev fri-
ställda med bibehållen lön i vän-
tan på att en av ledningen anlitad
konsult skulle göra en utredning. 

UTREDNINGEN RESULTERADE i att led-
ningen kallade till en kurs.

– Vi opponerade oss. Det var ju
en konfliktkurs, vi hade påtalat
missförhållanden och dem kan
man inte lösa med en konfliktkurs,
säger Eivor Johansson, behand-
lingsassistent som arbetat på Kru-
kis i sju år. Ledningen beslutade
att omplacera Eivor Johansson
och Maaret Rissanen och den 22
september varslades det om strejk
för tredje gången. Kraven är de-
samma som i det tidigare nedlagda
varslet. 

Missförhållanden på Krukis/
Örnsberg anmäldes till Socialtjän-
sten. I de två skrivelserna står bland
annat att kontrollen av införsel av
droger på hemmet är bristande.

Enligt behandlingshemmets regler
ska personalen konfrontera klien-
terna om de misstänks vara påver-
kade av alkohol eller droger. Enligt
Maaret Rissanen görs det inte all-
tid – verksamhetschefen har rått
personalen att ”se mellan fing-
rarna” gällande vissa klienter. Det
har resulterat i att klienternas miljö
inte blir drogfri. Socialtjänstför-
valtningen som ansvarar för
behandlingshemmet har nu skrivit
ett utlåtande till Länsstyrelsen.

– Utan närmare granskning
godkände Socialtjänsten verksam-
hetschefens version. Granskning-
en borde göras av en utomstående.
Som det är nu granskar de sig själ-
va, säger Maaret Rissanen.

Chefen på Krukis/Örnsberg
har inte velat tala med Arbetaren
med hänvisning till att strejken är
ett personalärende. 

EVELINA FREDRIKSSON

inrikes@arbetaren.se

Tvångsflyttad för att ha
påtalat missförhållanden

Vård av barn kan köpas
I MÅNDAGS ÖVERLÄMNADES Utredningen om trygghetssystemen för
företagare (SOU 2008:89) till näringsminister Maud Olofsson. Den
föreslår bland annat att föräldrar i stället för att vara hemma från
jobbet för att vårda sjukt barn ska kunna köpa hushållsnära tjänst
för detta ändamål. Avsikten med förslaget är att sjuka barn ska få
vård samtidigt som föräldern ges möjlighet att utföra sitt arbete.
Redan i dag kan föräldrar överlåta den tillfälliga föräldrapenningen
till någon annan, ersättningen baseras då på den inkomst den som
är hemma med barnet har. 

Mot detta förslag reagerar miljöpartisten Gunvor G Ericson:
– Det skulle urholka hela tanken med föräldraförsäkringen. Tan-

ken är att föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn. Är det
någon gång barnet behöver tryggheten från sina föräldrar så är det
när det är sjukt. Det skulle även kunna leda till att arbetsgivare satte
press på anställda att köpa hushållsnära tjänster i stället för att vara
hemma. Könsmaktsordningen gör att det finns olika förväntningar
på kvinnor och män. Därför är det är främst pappor som skulle
kunna pressas till att avstå från tillfällig föräldrapenning.

Ett annat förslag i utredningen är att företagare ska få välja
karensperiod, längre karens ger lägre avgifter.

EVELINA FREDRIKSSON

Folktandvården privatiseras
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN i Stockholms läns landsting medde-
lar att beslut tagits om att ”ge möjlighet för privata vårdgivare att ta
på sig så kallat samhällsansvar inom
tandvården” och ”kraftigt reducera”
sitt avtal med landstingsägda Folk-
tandvården. Motivet sägs vara ökad
tillgängligheten, stärkt valfrihet och
minskad byråkrati.

Det socialdemokratiska opposi-
tionslandsrådet Ingela Nylund Watz
menar att detta handlar om att sälja
ut Folktandvården till högst-
bjudande.

– Vem som helst kan redan i dag starta privat tandvård. Det enda
det här beslutet går ut på är att det inte ska få finnas någon offent-
ligt driven tandvård alls, säger hon i ett uttalande. 

Konsert för fängslade barn
PÅ MÅNDAGSKVÄLLEN bjöd Rädda Barnens Stockholmsdistrikt och
Palestinagrupperna i Stockholm till konsert i Storkyrkan i Gamla
stan. Konserten arrangerades för att uppmärksamma palestinska
barn som sitter i israeliska fängelser och deras situation.

Biskopen Lennart Koskinen från Svenska kyrkan förtydligade
under sitt tal att konflikten mellan Israel och palestinier inte hand-
lar om religion.

– Tidigare oförrätter göder orättvisor och barnen är oftast off-
ren. Konflikten handlar om historiska oförätter och ekonomiska
och sociala missförhållanden. Det är viktigt för alla att göra en rätt
diagnos. 

Ett brev från mamman till den 17-åriga Obaja som just nu sitter
i israeliskt fängelse lästes också upp, där modern uppmanade
omvärlden att reagera så att dessa inspärrade barn ”inte dör inom-
bords, och får en framtid”. 

SHORA ESMAILIAN

Samförstånd
i kubik
KOOPERATIONENS förhandlings-
organisation, KFO och Han-
dels har enats om en ny modell
för att lösa tvister för att undvi-
ka att hamna mot varandra i
Arbetsdomstolen. Om parterna
inte kommer överens i lokala
och centrala förhandlingar ska
frågorna tas upp i en partsam-
mansatt instans med chefsjuris-
terna från både Handels och
KFO. 

COOP Sverige har aviserat
ett sparprogram på 1,5 miljar-
der kronor och uppsägningar är
att vänta. Den nya arbetsmeto-
den för att lösa tvister kommer
snart att sättas på prov, konsta-
terar Handelsnytt.

Dyr kongress
TJÄNSTEMANNAFACKET Unionens
första kongress avslutades förra
veckan med beslut om en extra-
kongress, eftersom tre av fyra
strategiska styrdokument
(visionerna, plattformarna för
lönepolitik och arbetsmiljö) inte
hunnits slutbehandlas. Förbun-
dets egen tidning Kollega menar
att detta inte kan betraktas som
annat än ett misslyckande. Det
påpekas att kostnaderna för
extrakongress torde uppgå till
minst två till tre miljoner kronor
– en merkostnad som sticker i
ögonen med tanke på de bespa-
ringar på organisation och per-
sonal som nyligen genomförts.
Till ny ordförande för Unionen
valdes Cecilia Fahlberg.  
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På två veckor i oktober vars-
lades fler än under hela förra
månaden. Enligt Arbetsförmed-
lingen väntar en fortsatt för-
svagad arbetsmarknad. 

– Vår bedömning är att det är
besvärligt just nu och att det inte
är slut än, säger Lena Liljebäck,
stabschef på Arbetsförmedlingen. 

Hon skriver i ett pressmedde-
lande att ”den globala finansiella
turbulensen kommer att medföra
stora påfrestningar på den svenska
arbetsmarknaden, med stigande
arbetslöshet som följd” men tilläg-
ger i kontakt med Arbetaren att
det naturligtvis beror på hur krisen
utvecklar sig. Under måndagen
steg till exempel Stockholmsbör-
sen med mer än 8 procent efter att
ett räddningspaket tagits fram i
Paris under helgen. 

– Vi är också inne i en lågkon-
junktur, vilket innebär en försva-
gad arbetsmarknad oavsett finans-
krisen, säger Lena Liljebäck. 

ENLIGT TIDIGARE prognoser från
Arbetsförmedlingen skulle septem-
ber, med 9 000 varsel om uppsäg-
ning, bli den tyngsta månaden i det
avseendet sedan krisåren på 1990-
talet. Dessa siffror visade sig vara
något överdrivna. De 8 000 varslen

som i själva verket inträffade i sep-
tember har, under det senaste
decenniet, överträffats flera gånger. 

– Och när det var som värst för
15–16 år sedan varslades i genom-
snitt 15 000 personer per månad,
fortsätter Lena Liljebäck och till-
lägger att liknande siffror kunde
ses i samband med it-kraschen i
början av 2000-talet. 

De aktuella varslen är dock
betydligt fler än i september 2007,
då bara 3 000 personer berördes.
Hon påpekar att inte alla varsel
faktiskt faller ut och leder till upp-
sägningar i praktiken.  

– Man måste också titta på vem
det är som blir uppsagd – är det
någon med utbildning och erfa-
renhet är chansen stor att perso-
nen hittar ett nytt jobb.

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se 

� Arbetsförmedlingen redovisar
från och med i måndags antal perso-
ner som hittills är berörda av varsel
under innevarande månad, vid sidan
av vanlig månads- och veckostatistik.  

Den preliminära siffran för de två
första veckorna i oktober är 8 370
varsel om uppsägning. Västra Göta-
lands län leder med siffran 3 576. 

VarselFakta

Eivor Johansson delar ut flygblad utanför Socialtjänstförvaltningen.

Varslen kan komma att öka
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Säljes till högstbjudande?
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