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Svar på interpellation från 
Vänsterpartiet angående 
timanställningar
Interpellationen avser det stimulansmedel som ska tilldelas kommunerna för att 
minska antalet timanställda.

Följande fråga har ställts:
 På vilket sätt kommer Vallentuna kommun arbeta med stödet för att minska 

andelen timanställda inom äldreomsorgen?

Coronakommissionens rapport som kom i slutet av 2020 visade på omfattande brister 
i den svenska äldreomsorgen med statistik som visade på många smittade och avlidna 
inom äldreomsorgen till följd av covid-19. 

Vallentuna kommun är bland de kommuner som haft lägst antal smittade och avlidna 
inom äldreomsorgen till följd av covid-19 i Stockholms län och en av de kommunerna 
i Sverige som har haft smittfria boenden bland sina särskilda boenden för äldre.

Det finns flera orsaker till att Vallentuna kommun varit förskonade från höga 
smittotal och dödsfall inom äldreomsorgen. En avgörande faktor är att vi agerade 
tidigt då de första konstaterade fallen av Covid-19 upptäcktes i Sverige. Den 28 
februari 2020 informerade Socialförvaltningen, tillsammans med 
verksamhetsansvariga på särskilda boende för äldre och ansvarig läkarorganisation, 
att vi starkt avrådde från besök på alla våra särskilda boende för äldre för de anhöriga 
som har vistats i de områden där coronaviruset spreds kraftigt. 

En annan bidragande orsak till den låga smittspridningen i våra verksamheter är att 
verksamheterna tidigt utarbetade handlingsplaner för att förhindra och åtgärda 
smittspridning i verksamheten.  Samtidigt inleddes ett intensivt arbete med att utöka 
bemanningen och planeringen säkerställdes för att minimera att personalen gick 
mellan olika avdelningar. Rutiner uppdaterades för att säkerställa att det fanns 
kunskap i verksamheten för att bland annat minska smittspridning. 
Verksamhetsansvariga arbetade kontinuerligt med att trygga tillgång till nära 
ledarskap för vård och omsorgspersonalen då behovet uppstod. Tillgång till nära och 
stödjande ledare har visat sig vara en av de viktigaste delarna i arbetet med att 
förhindra smittspridning i äldreomsorgen. 

Vallentuna kommun säkrade i ett tidigt skede de viktiga kommunikationsvägarna 
mellan olika verksamheter och informationsöverföring mellan olika vårdgivare. Vi 
ordnade med tillgång till nödvändig skyddsutrustning för alla utförare och såg till att 
befintliga resurser tilldelades där behovet var som störst. Socialförvaltningens 
tjänstemän upprättade en beredskapslista för att möjliggöra kontakt och rådgivning i 



frågor kring covid-19 och även vid hjälp med skyddsutrustning på kvällar och helger 
för samtliga utförare.  

Samtliga särskilda boende för äldre i Vallentuna kommun har Capio Legevisitten som 
ansvarig för läkarinsatser. Läkarinsatserna har fungerat tillfredställande och 
verksamheterna är nöjda med samarbetet. Då behovet av stöd var som störst i 
verksamheterna utökade ansvariga i läkarorganisationen tillgänglighet genom 
utökning av antal läkare under jourtid. Läkarorganisationen införde även 
regelbundna samverkamöten, en gång per vecka, med medicinsk ansvariga 
sjuksköterskor för att säkra informationsöverföring. 

Det stöd som nu är på väg att tilldelas landets kommuner, för att bland annat minska 
timanställningar och öka personalkontinuiteten, är ett välkommet tillskott även i 
Vallentuna kommun. Det är dock svårt att i dagsläget ge ett mer specifikt svar för hur 
medlet kan fördelas då det inte finns någon fördelningsnyckel eller vidare anvisningar 
hur medlet kan användas och hur det ska rekvireras. Det som finns att läsa i 
Finansutskottets betänkande är att 2 miljarder ska fördelas till landets kommuner 
årligen från 1 juni 2021 till budgetperiodens slut 2023. Stödet ska vara 
prestationsbaserat vilket bland annat innebär att stödet ska utgå till de kommuner 
som kan uppvisa en minskning i andelen timanställda.

Oavsett stödets ekonomiska storlek så avser Socialförvaltningen att använda medlen 
för att öka personaltätheten vilket i sin tur leder till att det är enklare att schemalägga 
med mindre andel timanställda. Ökad personaltäthet och färre timanställda ger också 
en högre personalkontinuitet vilket ger en ökad trygghet för den äldre. Om 
personaltätheten ökar innebär det att verksamheten periodvis är överbemannad vilket 
gör att vikarier inte behöver tas in i verksamheten i samma utsträckning eftersom 
ordinarie personal kan täcka upp vid frånvaro. Detta minskar också behovet av 
timanställda.

Med detta anser jag interpellationen besvarad

Torbjörn Einarsson (C)
Ordförande Socialnämnden
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I slutet av 2020 kom regeringens Coronakommission med sin första rapport om äldreomsorgen 
under pandemin. Det var på många sätt en rapport som visade på omfattande brister i den 
svenska äldreomsorgen som bidragit till så många dött inom den svenska äldreomsorgen. 
 
Coronakommissionen pekar på ett antal strukturella brister som bidrar till de höga dödstalen. 
Bristerna har varit kända länge och blev tydligt blottlagda i krisen. Allt från bristen på 
skyddsutrustning till en underdimensionerad bemanning och otillräcklig medicinsk kompetens. 
 
Coronakommissionen beskriver äldreomsorgen som en resursmässigt eftersatt sektor. 
Coronakommissionen ger tydliga rekommendationer om åtgärder. Det handlar bland annat om att 
kraftigt minska andelen timanställda och stärka den medicinska kompetensen.  
Nu har Vänsterpartiet tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna drivit igenom en 
extrabudget där stora resurser tillförs för att komma till rätta med dessa problem. Kommunerna 
tilldelas 2 miljarder kronor för att minska antalet timanställda och 1 miljard tillförs för att utöka 
sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. 

 

 
Min fråga till Socialnämndens ordförande blir därför: 

 På vilket sätt kommer Vallentuna kommun arbeta med stödet för att minska andelen 
timanställda inom äldreomsorgen? 

 
 
 

___________________________  

Johan Fagerhem 
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