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Svar på Socialdemokraternas interpellation gällande personalen 
inom äldreomsorgen inkommen 2020-09-16 

Äldreomsorgen i Sala kommun har under pandemin arbetat med många insatser för 
att hjälpa personalen i deras arbete. Personalen har under arbetstid haft möjlighet 
till gruppsamtal och enskilda samtal med vår företagshälsovård Avonova. De har 
också funnits möjlighet till existentiella samtal med diakon. Vi som arbetsgivare har 
under pandemin också varit flexibla med ledighet för vår personal som har varit 
sjuka i Covid-19, då tiden för att återhämta sig är individuellt. 

Interpellanten ställer frågan hur vi inom Sala kommun kan säkerställa en god och 
hälsosam arbetsmiljö, samt att vi behåller kompetensen och även vidareutbildar 
personal. 

Arbetet med rätten till heltid pågår inom kommunens verksamhet, där det också 
ingår att se över schemaläggning så att alla ska ha hälsosamma scheman för att orka 
arbeta heltid. I de arbetet ingår att försöka få bort delade turer i största möjliga mån. 

De som interpellanten menar finns gällande att duktiga medarbetare väljer att sluta 
inom äldreomsorgen i Sala kommun till förmån för annat arbete är 11 personer för 
perioden januari-september 2020. En del medarbetare som valt att prova annat 
arbeta söker sig tillbaka efter att ha provat annat. I avslutningsenkäten finns det 
också utrymme att lämna synpunkter och olika alternativ till varför man väljer att 
byta arbete eller avsluta sin anställning. 

Vid årsskiftet 2020/2021 kommer det också att bli en dubblering av friskvårds
bidraget, som vi hoppas ska vara en del av att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Inom vård och omsorg startades det från S oktober 2020 upp ett ESF projekt inom 
kompetensutveckling som ska hjälpa till att kartlägga vilket behov till utbildning och 
vidareutveckling som behövs för vår personal, för att vi som arbetsgivare ska kunna 
anpassa utbildningar utifrån behov . 
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