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§ 126 Interpellation  om vilka åtgärder som planeras för att  åtgärda
arbetssituationen på vård- och omsorgskontoret

INLEDNING

Eva Stenberg [S) ber om kommunfullmäktiges godkännande till att få ställa

rubricerad interpellation till ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Christer

Eriksson (C).

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

a_tt interpellationen får ställas.

Utdrag

bevakning

Justerandes sign ""'"N Utdragsbestwkande
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Interpellation till Vård och omsorgsnämndens ordförande Christer
Eriksson (C].

Med anledning av flera larmrapporter i Sala Allehanda om arbetssituationen på

myndighetskontoret, Vård och Omsorg, så undrar jag vilka konkreta åtgärder som

planeras från den politiska ledningen i vård  — och omsorgsnämnden för att åtgärda

bristerna?

Enligt Sala Allehanda den 23 oktober  2017  planeras en omorganisation men detär

oklart när den blir färdig. Den allvarliga arbetssituationen. med dålig arbetsmiljö, tillåter

inte att man stilla väntar på en omorganisation, som man inte säkert vet effekten av och

inte heller när den blir klar.

Tydligen så har styret i Sala kommun, Allians för Sala, som består av C, M,  L  KD och Salas

Bästa inte tagit larmrapporterna på allvar. Redan hösten  2015  ställdes en interpellation

till ordförande i Vård och omsorgsnämnden, Christer Eriksson (C) där frågan var vilken

plan ordförande hade för att undvika personalfiykt, samt hur man skall kunna behålla

kompetent erfaren personal. Denna situation på Vård och omsorg har efter så lång tid

inte hanterats av Allians för Sala och har bara blivit värre.

Därför frågar jag:
Vilka åtgärder tänker ordförande Christer Eriksson(C) vidta för att situationen på

myndighetskontoret ska förbättras?

Sala  2017-11—22

Eva Stenberg (S)
Ledamot i kommunfullmäktige


