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Interpellationssvar – ”Arbetsvillkor mm”
Kim Fredriksson (SD) har ställt två frågor till mig, i form av en interpellation.
Då fullmäktige har godkänt att frågorna, i form av en interpellation, får ställas
svarar jag enligt följande.
- Delar du bilden av dagens vård och omsorg som framfördes under
vårdpersonalens demonstration den 10 november?
Jag har svårt att svara på den frågan då jag inte var närvarande på demonstrationen på
grund av andra åtaganden. Men vad jag kunde läsa i Eskilstuna-kuriren dagen efter
delar jag inte vad som refererades där. Jag vet att många av våra anställda upplever
stress i vardagen och i medarbetarenkäten ser vi att många känner att de har svårt med
att påverka delaktigheten i vardagen.
Varje individ upplever sin vardag på olika sätt och enligt min erfarenhet finns det inget
rätt eller fel i den subjektiva känslan. I Vård- och omsorgsnämnden fokuserar vi på att
den upplevda känslan av att kunna påverka sin vardag ska öka framgent.
- Avser någon av er majoritetspolitiker praktisera några veckor hos
vårdpersonalen som de önskade att ni gjorde?
För det första anser jag att en politiker inte ska praktisera inom vård och omsorg, detta
med anledning av att jag har för stor respekt för det arbete de utför varje dag. Inom
vård och omsorg skall allt arbete utföras av utbildad personal som kan
arbetsuppgifterna och alla regler.
En politikers uppdrag är att vara allmänhetes företrädare, att se till att vi inom
kommunen bedriver en långsiktig hållbar verksamhet till gagn för våra medborgare
och brukare. För att göra detta behöver vi kunskap om hur vardagen ser ut för våra
brukare och personal. Våra beslut skall vara baserade på kunskap och evidens.
Vi ska besluta om vad som ska göras och följa upp det. Hur det sen utförs i praktiken
förväntar jag mig att våra anställda sköter professionellt i vardagen. För att öka
kunskapen hos nämndens ledamöter har nämnden inom sig inrättat två utskott. Deras
uppdrag är att träffa brukare och personal inom dessas verksamheter i vardagen. Det
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sker genom studiebesök och verksamhetsbesök. Sedan har jag i min roll som
ordförande genomfört många verksamhetsbesök inom våra olika arbetsplatser i vårdoch omsorgsförvaltningens område. När jag genomför ett verksamhetsbesök för jag
en dialog med brukare och personal.

Eskilstuna den 12 december 2016

MIKAEL EDLUND (S)
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden
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