PROTOKOLLSUTDRAG

Sida

1 (2)

Sammanträdesdatum

2018-11-15
Socialnämndens arbetsutskott
Dnr SN 2018/373

§ 330 Initierat ärende från Jörgen Leufstedt (MP)
angående oro bland personal inom
socialförvaltningen i samband med
pågående omorganisation
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att anse det
initierade ärendet besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Jörgen Leufstedt (MP) initierade 2018-10-25 följande ärende
skriftligen:
Det har kommit till Miljöpartiets kännedom att det råder oro bland
personal inom socialförvaltningen i samband med pågående
omorganisation.
De mest utstickande bitarna i oron härleder till att personalen känner
en brist i dialogen samt hög arbetsbelastning med en brist på tillgång
till vikarier. Flera aviserar att de överväger att sluta inom Hörby
kommun.
Oro vid omorganisation behöver inte betyda att omorganisationen
inte behövs. Dock är det viktigt att personal känner sig informerad
och trygg i vad som händer och att målet är att förbättra för de
berörda vilket också delvis har gjorts med information. Det finns
trots detta en upplevd brist på dialog och trygghet.
Med referens till ovanstående exempel vill vi få en fortlöpande
uppdatering hur dessa upplevda exempel ställer sig i förhållande till
Hörby Kommun som attraktiv arbetsgivare samt målet med att ha en
frisk, välmående och glad personal med lägsta möjliga frånvaro.
Miljöpartiet vill ha en redogörelse för hur Socialförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Sida

2 (2)

Sammanträdesdatum

2018-11-15
Socialnämndens arbetsutskott
kommunicerar med sin personal om omorganisationen samt vilka
rutiner som finns för medarbetarsamtal för att stötta personalen i sitt
arbete eller t ex vid återgång i arbete efter långvarig sjukdom. Detta
bl a då ett antal uppger att de funderar på att söka sig annan tjänst i
annan kommun.
Personal som på olika sätt mår dåligt tenderar att utföra ett sämre
arbete samt ha en högre sjukfrånvaro. Detta drabbar då på sikt
kommunens vårdtagare samt att en hög sjukfrånvaro leder till
fördyrade omkostnader. I förlängningen kan det leda till personalflykt
med omkostnader för att forma in ny personal.
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