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Svar på motion om att ta tillvara på människors kompetens 

INLEDNING 
Ulrika Spårebo (S) inkom den 24 maj 2017 med rubricerad motion. Motionären 
yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
förutsättningar för att Sala kommun anställer människor kvalificerade att utföra 
tänkta uppgifter och med avtalsenlig lön. 

Beredning 
Svar på motion från kommunstyrelsen ordförande 2021-05 -18 
Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämnden 2020-02-12, § 18 
Yttrande från socialchef 2020 -01-23 
Motion Ta tillvara på människors kompetens - Ulrika Spårebo (S) 2017-05-24 

Ledningsutskottets beslut 2021-05-26, § 115 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Skickas till 
Ko mm unfu llmäktige 

Utd ragsbestyrka nde 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på motion ta tillvara människors kompetens 
Ulrika Spårebo (S) den 24 maj 2017 med rubricerad motion. 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att Sala kommun 
anställer människor kvalificerade att utföra tänkta uppgifter och med avtalsenlig 
lön. 

Motionärerna skriver att idag utför kommunens undersköterskor arbetsuppgifter 
som rimligen borde ligga på annan personal. Två exempel ges på återkommande och 
tidskrävande uppgifter som kan övertas av annan person utan att det påverkar 
kvaliten är tvätt av brukarens kläder och städning av allmänna ytor på kommunen 
äldreboende. Samtidigt finns det människor som av olika sköl står utanför 
arbetsmarknaden och egenförsörjning. 

Motionen har remitterats till Vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

I yttrande hänvisas till att privata utförare (LOV) anlitas inom hemtjänsten för 
servicetjänster, såsom städ och tvätt med mera. I och med det kan verksamheten 
inrikta sig på omvårdnadsarbete. 

Vård och Omsorg följer Socialstyrelsens direktiv och den lagstiftning som gäller vid 
anställning av personal i nära samarbete med HR-avdelningen i Sala kommun. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut är att motionen ska hanteras av 
arbetsmarknadsenheten. 

Det som motionären berör är en mycket aktuell fråga, där det bör betonas att 
personal med rätt kompetens för respektive arbetsuppgift är en självklarhet för Sala 
kommun, men också att till exempel vårdbiträden har en mycket viktig roll att fylla 
och utför arbetsuppgifter som är avgörande för funktionen på sin arbetsplats. 

Samtidigt söker många människor efter ett fotfäste på arbetsmarknaden, och 
kommunen behöver vara högst delaktig i att minska trösklarna. Här kan 
Arbetsmarknadsenheten fylla en viktig roll, och det är därför rimligt att utreda vilka 
arbetsuppgifter som ska falla på vilken personalkategori i enlighet med motionens 
yrkande. 

2021-05-18 

SALA KOMMUN 
Kommunsty relsen 
Box 30 4 

733 25 Sa la 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växe l: 0224 -74 70 00 

Fax: 0224· 188 50 
kommun.i nfo@sala.se 

www.sala.se 

Anders Wige/s bo 

Kommunstyrelsens ord föran de 
ande rs.wigelsbo@sa la.se 

Direkt: 0 224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

a motionen 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 

Dnr 2017 / 721 

Motion om att ta tillvara människors kompetens 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen hemställer om Vård- och omsorgsnämndens yttrande 
över en motion om att ta tillvara på människors kompetens. 

Beredning 
Bilaga VON 2020/ 15/ 1. Missiv. 
Bilaga VON 2020/15/2. Motion. 

Socialchef Ingrid Strandman föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar 
att vård- och omsorgs nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
att motionen ha nteras av arbetsmarknadsenheten som ej längre ligger under 
vård- och omsorgsnämnden. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

att motionen hanteras av arbets marknadsenheten som ej längre ligger under 
vård- och omsorgsnämnden. 

Denna paragraf förklaras omedelba rt justerad. 

10 (15) 



 1 (1)  
2020-01-23 

DNR 2017/721 
ÄRENDE NR 8 

BILAGA VON 2020/15/1    
  
    
    

VÅRD OCH OMSORG   

Ingrid Strandman 

  Vård- och omsorgsnämnden 

 
 

SALA KOMMUN 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Telefon: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vardomsorg@sala.se 
www.sala.se 

Ingrid Strandman 
 

Ingrid.Strandman@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 07 
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 MISSIV 

Svar på motion om att ta tillvara på människors kompetens 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen hemställer om Vård- och omsorgsnämndens yttrande över en 

motion om att ta tillvara på människors kompetens. Motionären skriver att 

kommunens undersköterskor på äldreboenden utför arbetsuppgifter som rimligen 

borde ligga på annan personal. Enligt dagens situation måste vi ha undersköterskor 

som lägsta kompetens, men diskussioner förs inom kommunen att införa ytterligare 

en kompetens utan undersköterskeutbildning.  

Privata utförare (LOV) anlitas inom hemtjänsten för servicetjänster, såsom städ, 

tvätt m m. I och med det kan verksamheten inrikta sig på omvårdnadsarbete.  

Vård och omsorg följer Socialstyrelsens direktiv och den lagstiftning som gäller  

vid anställning av personal i nära samarbete med HR-avdelningen i Sala kommun.  

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige 

hemställa 

att anse motionen besvarad. 

 

 

Ingrid Strandman 

Socialchef 



I 

Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

MOTION 

Väckes av: Ulrika Spårebo (S) 

Ta tillvara på människors kompetens 

Idag utför kommunens undersköterskor arbetsuppgifter som rimligen borde ligga på annan personal. 
Två exempel på regelbundna och tidskrävande uppgifter som kan övertas av annan personal utan att 
det på något vis påverkar kvaliten är tvätt av brukarnas kläder och städning av allmänna ytor på våra 
äldreboenden. Samtidigt har vi människor som bor i kommunen som av olika skäl står en bit ifrån 
arbetsmarknaden och egen försörjning. 
Vi socialdemokrater ser en möjlighet att ta tillvara den kunskap och kompetens som finns samtidigt 
som människor får en möjlighet till egen försörjning istället för bidragsberonde. 

Därför föreslår jag kommunfullmäktige: 

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att Sala kommun anställer 
människor kvalificerade att utföra tänkta uppgifter och med avtalsenlig lön. 

·sala 170524 

Ulrika Spårebo (S) 
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