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Svar på interpellation ställd av Björn Karlsson (SD) om
sjukfrånvaron bland personal inom äldrevården
Björn Karlsson (SD) ställde på kommunfullmäktiges möte 2017-10-30 en
interpellation till socialnämndens ordförande Monica Lindell Rylén (S) om
sjukfrånvaron bland personal inom äldrevården.
Fråga: Är personaltätheten inom äldrevården och hemtjänsten lägre i
Strängnäs kommun i jämförelse med andra kommuner?
Svar: Personaltätheten på särskilda boenden (säbo) tillhör nog de lägre i
länet/riket men vi har successivt tillfört mer resurser för att höja
personaltätheten, först nattetid under 2016-17 och from 2018 även dagtid.
Personaltätheten på hemtjänsten räknas inte på samma sätt som säbo. Där rättar
vi oss efter hur volymen/bistånd till insats ser ut och det kan svänga.

Fråga: Finns det någon rekommenderad personaltäthet? Om ja, vad
är den?
Svar: Det finns ingen rekommenderad personaltäthet.
Fråga: Sprids semestrarna maximalt för att säkerställa kompetensen?
Svar: Semesterperioder är från vecka 25-33 (2 perioder). Regeln är att max
hälften av den ordinarie personalen får vara borta samtidigt. Givetvis så skulle
man kunna bestämma att tre semesterperioder ska gälla, men troligen påverkar
detta kommunens attraktivitet som arbetsgivare.
Fråga: Har du för avsikt att göra en konsekvensanalys av den gångna
sommaren?
Svar: Jag som ordförande gör inga konsekvensanalyser och utifrån vad jag har
hört kring den gånga sommar tycker jag inte heller att det verkar nödvändigt. Jag
har hört att denna sommar har varit den bästa på länge vad gäller tillgång till

vikarier, deras utbildning och erfarenhet. På ett par av de särskilda boendena har
det funnits vissa problem utifrån bl.a. bristande kommunikationer för att resa till
vissa orter i kommunen. Eftersom många vikarier saknar tillgång till bil så blir det
problem att ta sig på obekväm arbetstid till och från jobbet.
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Fråga: Delar du vår uppfattning att de personer som vikarierar ska
kunna behärska det svenska språket?
Svar: Självklart ska man behärska språket i sådan omfattning att man kan
kommunicera både med brukare, anhöriga och kollegor samt även kunna
dokumentera.
Fråga: Vad har kommunen för policy angående brukande av
främmande språk (personalen) på äldreboenden?
Svar: Ingen särskild policy finns. Men utgångspunkten är att med brukare,
kollegor och anhöriga ska svenska språket användas.

Monica Lindell Rylén (S)
Ordförande socialnämnden
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