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Hög sjukfrånvaro oroar
Sjukfrånvaron bland
kvinnor som arbetar
med funktionsstöd
i Kungsbacka ökade
under förra året, trots
att förvaltningens mål
är det motsatta – att få
ned siffrorna.
– Vi lever definitivt inte upp
till målet, säger Eva Apelvi,
förvaltningschef för funktionsstöd.
Det är framför allt kvinnor som arbetar med att ge
personer med funktionsnedsättningar stöd i Kungsbacka. Det är också bland
dem som sjuktalen är som
högst.
Under 2014 var sjukfrånvaron nästan nio procent
bland kvinnor som jobbar i
förvaltningen, en liten ökning jämfört med 2013.
Det är en högre sjukfrånvaro jämfört med genomsnittet för kommunalt anställda kvinnor i landet, där
siffran ligger på knappt sju
procent.
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Kvinnodominerad arbetsplats

667
584
88
8,47

personer arbetar på förvaltningen för funktionsstöd

av dem är kvinnor

procent av de anställda är alltså kvinnor
procent var den totala sjukfrånvaron inom förvaltning
2014, en ökning med sex procent jämfört med 2013.

Ingen unik utveckling

Det är dock en nationell
trend att sjukfrånvaron
ökar.
Det gör den i alla yrken
och alla branscher, men
framförallt bland kvinnor
och framförallt handlar det
om psykiska diagnoser.
Vad som ligger bakom
de höga sjuktalen i förvaltningen för funktionsstöd kan Eva Apelvi inte svara på.
– Det finns inte några totala sanningar, det ser olika
ut på olika arbetsplatser. Det
som är bekymmersamt är att

Enligt Fredrik Rohdén på Kommunal i Kungsbacka beror de ökande sjuktalen på att det råder personalbrist på förvaltningen för funktionsstöd, det
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vittnar medlemmarna som ringer till facket om.

det är den korta sjukfrånvaron som ökar. Har man
en sådan hälsa att man ofta
blir sjuk är det inte så mycket vi kan göra, men är det så
att jobbet gör en sjuk, då har
vi ett jätteansvar, säger Eva
Apelvi.
Enligt henne är sjukfrånvaron en del i det systematiska arbetet med arbetsmiljön
som ständigt pågår.
– Men detta är ingen trend
för funktionsstöd i Kungs-

backa. Det är en större nationell fråga. Man måste reda ut varför folk sjukskriver
sig, säger hon.

Tuffare arbetsklimat

Men för Fredrik Rohdén
från Kommunal i Kungsbacka är det tydligt vad de
ökande sjuktalen handlar
om.
– Det saknas personal, det
är den största boven. Därför
beordrar de in den ordinarie

personalen på deras lediga
tid. De anställda blir utarbetade och utbrända, de orkar
inte.
Han berättar att många av
samtalen från Kommunals
medlemmar handlar om att
arbetsklimatet blir allt tuffare och att det finns mindre
tid över till omvårdnad.

Problem att rekrytera

Eva Apelvi håller med om
att personalbrist kan vara

en bidragande orsak, även
om hon tror att fler faktorer
spelar in.
– Bemanningsproblematiken är jättestor och självklart kan det bli en stresssituation när ordinarie personal måste arbeta övertid. Men att det bara skulle
hänga på det, det tycker jag
är att förenkla.
Kommunen arbetar för
att lösa rekryteringsfrågan, enligt Eva Apelvi.

– Det pågår kommuncentrala satsningar för att få
fler att söka vårdutbildningar. Vi arbetar för att elever
redan i nian ska välja gymnasieutbildningar som ger
vård- och omsorgskompetens. Vi arbetar också för att
vuxna ska välja att omskola
sig.
FRIDA JOHANSON
0300–68 18 60
frida.johanson@otv.se

Vann IT-tävling med medmänsklighet
kunna ge sjukvårdshjälp på
distans. Fjäråseleverna föreslog en smart klocka som
kan användas för att larma
sjukvården direkt och som
är röststyrd.
Alla eleverna har hjälpts
åt ända fram till final då ett
lag med representanter togs
fram. Finaluppgiften var att
ta fram en digital lösning för
att göra vardagen bättre för
både boende och personal
på ett äldreboende utanför
Göteborg.

Smedingeskolan lyckades att integrera medmänsklighet med ny
teknik. Det ansåg juryn
i den IT-inspirerade
tävlingen Next up och
vinsten var klar.
Tävlingen Next up väst avgjordes på Universeum i tisdags. Syftet med tävlingen
är att inspirera unga människor, i synnerhet flickor,
till en framtid inom IT-sektorn.
Elevernas uppgifter var
att lösa verklighetsbaserade
uppgifter framtagna av företag som Ericsson, Hogia,
IBM och Telia.
Av de tre lag som gick vidare till final kom två från
Kungsbacka kommun. Dels
Smedingeskolan som alltså
kammade hem segern, men
även Frillesåsskolan var
kvar ända till slutet.

Fairtrade och sjukvård

Redan i höstas anmälde
sig klasserna 8C och 8D på

Mycket samarbete

Elever från klasserna 8C och 8D på Smedingeskolan vann en IT-inspirerad tävling på
Universeum i tisdags. Där var läraren Veronica Elofsson samt eleverna Filippa Planvall,
Isabelle Börjesson, Kajsa Hydenbäck, Elvira Ström med. På bilden syns även två
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personer som inte kommer från Smedingeskolan.

Smedingeskolan till tävlingen och i januari var det upptaktsträff. De tävlande har
fått arbeta med två case. Det
ena handlade om hur konsumenten ska kunna se om en

vara är tillverkad på ett sätt
som är etiskt korrekt. Smedingeskolans förslag innebar att en QR-kod på prislappen skulle kunna ge mer
information. Den som scan-

nade koden med sin mobiltelefon skulle få veta exempelvis var produkten tillverkats, av vem och hur den
fraktats hit.
Det andra handlade om att

Smedingeskolans lärare
Karin Lindberg, Veronica
Elofsson och Anna Litsén
har alla varit involverade
i arbetet och kan lista flera
positiva effekter.
– Att skolarbetet blir på
riktigt, säger Veronica.
– Och samarbetet mellan
eleverna. De lär sig att lyssna på varandra och ta vara
på varandras idéer. Det har
även inneburit mycket självständigt arbete, säger Karin.
Tävlingen är öppen för åttondeklassare och det var

första gången den ägde rum
i Västsverige. Lärarna tycker
att initiativet är bra.

Bryter isolering

– Skolan kan vara lite isolerad ibland, så det är positivt att få feedback från utomstående. Klyftan mellan
skola och arbetsliv behöver
överbryggas, säger Veronica.
Hon betonar dock att detta inte nödvändigtvis måste
involvera tävlingar.
Utöver äran vann Smedingeskolan 25 000 kronor
som ska delas mellan de båda klasserna.
– De vill ut och resa, så
pengarna går rätt in i klasskassan, säger Veronica.
LOTTA NYVALL
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Next up

■■Ett initiativ från

IT&Telekomföretagen.

■■Bygger på samverkan

mellan skolor och företag.

