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Motion ett steg tillförbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare

INLEDNING

Eva Stenberg [S) inkom den 30 oktober 2017 med rubricerad motion.
Motionären yrkar att kommunhillmäktige ger Vård-och omsorgsnämnden i uppdrag

att se över möjligheterna att anställa administratörer för att avlasta socialsekr'ete-

rarna.

Beredning . -
Bilaga KS  2018/ 184/ 1, motion från Eva Stenberg (S)
Bilaga KS2018/184/2, yttrande från vård och omsorg
Bilaga KS 2018/  184 /3, beslut Värd—och omsorgsnämnden 2018-05—24, §  58
Bilaga KS 2018 /184 /4, yttrande från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

BESLUT -

KommunstyreISen hemställer att kommunfullmäkti ge beslutar

ät anse motionen beSvarad.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utd ra gsbestyrkand e
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MOTION

Väckes av: Eva  Stenberg (5)

Ett  steg till  förbättrad arbetsmiljö  för socialsekreterarna

Socialsekreterarna arbetar idag under hård press, ofta underbemannade.
Det resulterar  i  att sjukskrivningarnastiger och att personalen säger upp si g.
Socionomer är hett eftertraktade på arbetsmarknaden, det är många kommuner som behöver
anställa.
Antalet sökande till tjänster som annonseras är få vilket kompenseras med kostsam inhyrd
personal.

Skall Sala Kommun vara en attraktiv arbetsgivare för arbetssökande socionomer och de som
redan är anställda skall stanna kvar måste vi omgående åtgärda den arbetsbelastning som
skapar ohälsa.
I dag utför socialsekreterarna flera arbetsuppgifter som annan yrkesgrupp skulle kunna utföra
och därigenom avlasta dem, exempelvis journalhantering, kopiering, och arkivering.

Socialdemokraterna vill verka för en god arbetsmiljö, en rimlig arbetsbelastning och
framförallt 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

 

Eva Stenberg (S)
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Svar på motion om ett  steg till förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterarna

Ärendebeskrivning
Eva Stenberg (S) har inkommit med en motion i ärendet daterat den 26 oktober  2017.

lmotionen  föreslås kommunfullmäktige besluta om att ge Vård- och omsorgsnämnden i

uppdrag att se över möjligheterna att anställa administratörer för att avlasta

socialsekreterarna. Motionen lyfter ett flertal faktorer som påverkar socialsekreterarnas

arbetsmiljö i en negativ riktning. Arbetsbelastning som skapar ohälsa är en av faktorerna

och som åtgärd föreslår motionären att administratörer ska anställas.

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen.

De arbetsmiljöbrister som motionären påtalar har uppmärksammats av Vård- och

omsorgsnämnden. Ett flertal åtgärder har på förekommen anledning vidtagits, att

tillsätta en administratör är en av åtgärderna.

Socialsekreterarna på Barn- och ungdomsenheten har sedan en tid tillbaka stöd av en

administratör. Administratörens anställning är i dagsläget tidsbegränsad. Det

administrativa stödets effekt på socialsekreterarnas arbetsmiljö kommer att utvärderas i

augusti 2018. Visar utvärderingen ett positivt resultat möjliggör erhållna statliga

stimulansmedel ett fortsatt administrativt stöd.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anse motionen besvarad.

Miriam Åkerlund

Verksamhetschef

Individ, familj och arbete, Myndighet
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VON § 58  Motion  om Ett  steg till  förbättrad arbetsmiljö för
socialsekreterarna

INLEDNING
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion

om Ett steg till förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterarna.

Beredning

Bilaga VON 2018/31/1. Förslag.

Bilaga VON 2018/31/2. Motion.

Socialchef Per Ström föredrar ärendet.

Yrkanden -

Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar

att vård- och omsorgsnämnden beslutar

ät yttra sig enligt förslagi bilaga, samt

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att anse motionen besvarad.

BESLUT
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att yttra sig enligt förslag i bilaga,

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Svar på motion Ett steg till förbättrad arbetsmiljö för
socialsekreterarna

Eva Stenberg (S) inkom den 30 oktober 2017 med rubricerad motion.

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

. att ge Vård—och omsorgsnämnden i uppdrag se över möjligheterna att

anställa administratörer för att avlasta socialsekreterarna.

Motionären skriver att socialsekreterarna i dag arbetar under hård press, ofta

underbemannade. Det resulterar i att sjukskrivningarna stiger och att personalen

säger upp sig. Socionomer är hett eftertraktade på arbetsmarknaden, då det är

många kommuner som behöver anställa. Antalet sökande till tjänster som

annonseras är få, vilket gör att alla rekryteringar inte lyckas. Detta måste då

kompenseras med kostsam inhyrd personal.

Motionären hävdar att om Sala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för

arbetssökande socionomer och för att de som redan är anställda ska stanna kvar,

måste den arbetsbelastning som skapar ohälsa omedelbart åtgärdas. I dag utför

socialsekreterarna arbetsuppgifter som annan yrkesgrupp skulle kunna utföra och

därigenom avlasta dem exempelvis journalhantering, kopiering och arkivering.

Motionen har remitterats till vård- och omsorgskontoret för yttrande.

I  yttrandet framgår att vård— och omsorgsnämnden har uppmärksammat de

arbetsmiljöbrister som motionären påtalar. Ett flertal åtgärder har på förekommen

anledning vidtagits, att tillsätta en administratör är en av åtgärderna.

Socialsekreterarna på Barn-och ungdomsenheten har sedan en tid tillbaka stöd av

en administratör. Dennes tjänst är i dagsläget tidsbegränsad. Det administrativa

stödets effekt på socialsekreterarnas arbetsmiljö ska utvärderas i augusti 2018.

Visar utvärderingen ett positivt resultat möjliggör erhållna statliga stimulansmedel

ett fortsatt administrativt stöd.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kommunstyrelsen beslutar att hemställa

att kommunfullmäktige beslutar

— Att anse motionen besvarad

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224-188  50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74  71 00

www.sala.se


