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MOTION

Väckesav: UlrikaSpårebols)

Dags att ta kommunfullmäktige, nämnder och styrelsesammanträdena till nästa nivå inom

digitaliseringen.

Salakommun harsedan2012infört iPad:still alla ledamöteroch ersättarei styrelseroch nämnder.

Syftetvar att snabbarefå ut handlingarnadigitalt till sammanträdena,minskapappersanvändandet
ochfå ner de ekonomiskakostnadernaför all porto i sambandmed utskickavhandlingar.

Att hatillgång till handlingar,postlista,mail m.m. i sin iPadhar idagverkattill att myckettid sparats
bl.a.för den personalsomtidigare ansvaradeför kopieringoch utskickav handlingar.
Förtroendevaldaär idagocksåmer tiligängligaoch uppdateradevia siniPad.

Digitaliseringengår framåt och den enaefter den andrasmarta lT-lösnlngentas fram inom en rad
olikaområden. Såävennärdet gällersammanträdenför att få demenklareocheffektivare med
hjälp av lT-lösningar.

Idag när kommunfullmäktige sammanträdena sker så är det på traditionsenligt sätt. Vill man begära

ordet, så räckerman upp handen.Vill man begäravotering, såfår manropavotering. Närvaron
fastställsgenom att namnenropasupp påalla ledamöteroch ersättare.

Vi socialdemokrater vill att våra sammanträden ska bli enklare och effektivare. Detta genom att

använda smarta lT-lösnlngar l form av en app med olika funktioner som ersätter upprop, begära

ordet med handuppräckning, votering, talarlista m.m. Allt detta begärs eller genomförs istället i den

appsom skulle finnastillgängligi varje ledamot och ersättaresiPad.

Utifrån ovanståendebeskrivninghur vi kanbli effektivare ochanvändaIT-Iösningari form aven app i

våra nämnder ochstyrelserföreslårjag kommunstyrelsen

.QQI_7(i7al..?1.._Jm;A



Att Införa en IT-Iösningi form av en appsomeffektiviseraroch gör det enklarevid våra

sammanträden.

Saladen 26 oktober 2017

UlrikaSpårebo(S)
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_l.tillaga Sara kommun

MOTION

Väckes av: Eva Stenberg (S)

Ett steg till förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterarna

Socialsekreterarnaarbetar idag under hård press, ofta underbemannade.
Det resulterar i att sjukskrivningarna stiger och att personalen säger upp sig.
Socionomei'är hett eftertraktade på arbetsmarknaden,det är mångakommunersom behöver
anställa.
Antalet sökande till tjänster som annonseras är få vilket kompenserasmed kostsam inhyrd
personal.

Skall Sala Kommun vara en attraktiv arbetsgivare för arbetssökande socionomei' och de som
redan är anställda skall stanna kvar :näste vi omgående åtgärda den arbetsbelastningsom
skapar ohälsa.
I dag utför socialsekreterarna flera arbetsuppgifter som annan yrkesgrupp skulle kunna utföra
och därigenom avlasta dem, exempelvisjournalhantering, kopiering, och arkivering.

Socialdemokraterna vill verka fören god arbetsmiljö, en rimlig arbetsbelastning och
ñamförallt ett samhälle där brukarna/klienterna kan känna sig trygga och alltid garanteras en
rättssäker behandling.

Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att ge Vård- och Omsorgsnämden i uppdrag att se över möjligheterna att anställa
administratörer för att avlasta socialsekreterarna

Sala 2017-10-26
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