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Skrivelse om hur stadsdelsförvaltningen har möjliggjort för personal att stanna hemma
när de är sjuka för att minska spridning av covid-19 i hemtjänsten och på äldreboenden
Boende och personal på vård och omsorgsboende och servicehus i staden har återigen smittats
av covid 19 under den det som betecknas som en andra våg.
Folkhälsomyndighetens och stadens strategi innebär att alla måste stanna hemma om de är
sjuka. Material från folkhälsomyndigheten1 och undersökningar som gjorts, bla annat av
fackföreningen kommunal2 visar att andel timanställda i äldreomsorgen har påverkat hur
drabbade äldreboende blivit av corona då fast eller tidsbestämd anställning är en
grundförutsättning för att få personal att stanna hemma. Samtidigt kan timanställning leda till
ökad antal kontakter då timanställda kan arbeta på flera boenden parallellt.
Anställningsformen timanställd är därmed en riskfaktor.
Även utbredd deltidsanställning kan innebära att brukare möter fler kontakter.
Mot bakgrund av detta och utifrån stadens inriktning i arbetet mot spridning av covid-19 vill
vi veta vilka åtgärder stadsdelen har gjort i förändring av anställningsformer under pandemins
gång: Samtliga frågeställningar gäller äldreomsorgen som helhet och vi önskar att svaren
redovisas uppdelat på verksamheter i egen regi och upphandlad verksamhet
● Hur stor var andel timanställda inom äldreomsorgen, i början av Mars 2020 när Covid
19 började spridas? Egen regi, samt upphandlad verksamhet, LOV
● Hur stor är andelen timanställda inom äldreomsorgen idag? Egen regi, samt
upphandlad verksamhet, LOV
1Material

från folkhälsomyndigeten: Åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vis smittskrivning av
Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b73315bf05334642a33a849e3f2788c6/forslag-atgarder-soci
altjanstens-verksamheter-smittspridning-covid-19.pdf
2 Länk rapporten:
https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/kommunal_pandemi_pa_aldreboendet_digital_.pdf

● Har man inom stadsdelen aktivt arbetat för begränsa andelen timanställda inom
äldreomsorgen under pandemin?
● Har man inom stadsdelen använt så kallad hyvling där tidigare heltidstjänster har
gjorts om till deltidstjänster? Egen regi, samt upphandlad verksamhet, LOV
● Vilka åtgärder har man gjort i anställningsformer för att säkerställa att personalen kan
stanna hemma när de är sjuka och minimera kontakter för brukare och personal?

