Socialtjänst i topp,
så här gör du skillnad
som kommunpolitiker

Med uppdraget som kommunpolitiker följer förutom
ansvaret för kommunens service till invånarna och att
skattepengar används ansvarsfullt, även det yttersta
arbetsgivaransvaret.
Vill du leda för en socialtjänst i topp, till nytta för
kommuninvånarna och med bra arbetsförhållanden
för de anställda? Här kommer några viktiga saker
att tänka på:

Säkerställ en rimlig arbetsmängd
för chefer och medarbetare
genom att:
Ha ett rimligt antal medarbetare
per chef så att chefen har tid att
leda.
Gör regelbundna arbetstyngdsmätningar.
Chefer och medarbetare har
tillgång till bra stöd gällande
HR, IT och administration.

Skapa stabilitet och kompetens
i verksamheten genom att:
Ha garanterad och strukturerad
yrkes- och arbetsplatsintroduktion.
Ge möjlighet för medarbetare att
utvecklas i sin yrkesroll.
Möjliggör tid för kompetensutveckling, verksamhetsutveckling
och reflektion.

Skapa en effektiv och ändamålsenligt socialtjänst genom att:
Resurssätt verksamheten utifrån
de aktuella lagar och regler som
styr verksamheten samt analyser
av kommuninvånarnas behov.
Organisera verksamheten utifrån
medborgarperspektiv för ökad
tillgänglighet.
Planera och följ upp resultaten
över verksamhetsgränser.
Investera i tidiga och förebyg
gande insatser som kan minska
mer kostsamma och omfattande
insatser.

Just nu pågår en översyn av socialtjänstlagen. Fackförbundet Vision
sitter med i utredningens expertgrupp
och har en pågående medlemsdialog
i syfte att påverka utredningen för
en hållbar socialtjänst. Tveka inte att
kontakta Visions förtroendevalda i

din kommun kring hur socialtjänstlagen behöver förändras för en bättre
socialtjänst, eller direkt till Visions
representant i utredningens expertgrupp sara.roxell@vision.se
Läs mer på vision.se/socialtarbete

Fackförbundet för
dig inom välfärden
Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar
välfärden och jobbar i privata företag, kommuner,
regioner eller kyrkan. Många är också studenter
med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra
medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar
tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt
obundna och ingår i tco.
Personlig rådgivning med Vision Direkt
Alla vardagar 8–20
0771 44 00 00
visiondirekt@vision.se

