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Nämnden för hälsa och omsorg 

Kommunledningskontoret: Remiss, Motion av Jeannette Escanilla (V) om att 
omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag 

Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att avge yttrande t i l l kommunstyrelsen enligt förslag 

Ärendet 
Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. I motionen föreslås 
att elever vid omvårdnadsprogrammet erbjuds körkortsbidrag under det tredje året av 
gymnasietiden samt att man erbjuds ett första treårigt jobb inom vård- och omsorgsyrken. 

I förslaget t i l l yttrande avstyrks motionen med hänvisning t i l l den merkostnad förslaget skulle 
innebära samt att inga garantier finns för att personerna stannar inom yrket. Frågan om att 
garantera personerna en treårig anställning bör ses som en produktions- och arbetsgivarfråga 
som inte kan regleras genom Uppsala kommun. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
direktör 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Holm Kjell 2013-05-02 NHO-2013-0065.30 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen 

Remissvar angående motion av Jeannette Escanilla (V) om att 
omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med 
körkortsbidrag, d nr KSN-2013-0365 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. Nämnden framför 
följande synpunkter. 

Vård- och omsorgssektorn och nämnden för hälsa och omsorg står inför omfattande 
föfS/ti , utmaningar inför framtiden vad gäller att säkra den framtida personalförsörjningen. Enligt 
^ f ^ f ^ ^ regionförbundets prognos kommer omkring 5000 personer behöva rekryteras inom vård och 

omsorg i länet fram t i l l 2020. Nämnden inser att stimulansåtgärder kommer att behövas för att 
öka attraktiviteten i omvårdnadsprogrammet och att på så sätt locka fler ungdomar att välja 
denna utbildning. 

Nämnden ställer sig dock utifrån flera olika utgångspunkter tveksam t i l l att erbjuda elever vid 
omvårdnadsprogrammet ett körkortsbidrag under utbildningen. Ett sådant åtagande skulle 
innebära en betydande ekonomisk påfrestning för Uppsala kommun samtidigt som inga 
garantier skulle finnas för att de personer som premieras verkligen stannar kvar i yrket. 

Nämnden ser det dock angeläget att ansträngningar görs för att kunna erbjuda sådana 
anställnings- och arbetsförhållanden, med avseende på b l a arbetstider, chefs/ledarskap och 
arbetsmiljö, så att yrket uppfattas som attraktivt och kan locka ungdomar som ska göra sitt 
framtida yrkesval. 

Genom äldrenämnden driver Uppsala kommun ett omfattande arbete med bl a vård- och 
omsorgscollege, som är en nationell satsning och en kvalitetsgaranti där skolor och 
arbetsgivare tillsammans arbetar för att få fler att utbilda sig och arbeta inom vård och 
omsorg. Exempel på hur marknadsföringen av omvårdnadsprogrammet sker framgår av den 
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plan för marknadsföring av vård- och omsorgscollege som utarbetats tillsammans med 
regionförbundet. Här betonas vikten av marknadsföring och information om vad utbildning 
och arbete inom vård- och omsorgsområdet innebär. I dokumentet beskrivs b l a hur goda 
lokala exempel från verksamheterna kan fångas upp och spridas regionalt. Exempelvis kan 
sådana beskrivningar innefatta elevers positiva upplevelser utifrån det arbetsplatsförlagda 
lärandet eller hur elever vid omvårdnadsprogrammet erbjuds sommarjobb på arbetsplatser där 
man haft sin praktik. 

Ett annat exempel på marknadsföring av utbildningen är den årliga gemensamma 
gymnasiemässa som riktar sig t i l l elever i grundskolans årskurs nio och deras föräldrar. 

Sammanfattningsvis tar NHO sin angelägna rol l vad gäller att strategiskt sörja för den 
framtida personalförsörjningen inom äldreomsorgen på största allvar. Nämnden avstyrker 
dock förslaget om att erbjuda elever v id omvårdnadsprogrammet körkortsbidrag. Den princip 
som föreslås i motionen om att generellt erbjuda elever en första treårig anställning inom 
vård- och omsorgsyrken ser nämnden som en produktions- och arbetsgivarfråga och menar att 
denna fråga inte kan regleras i form av ett centralt fattat beslut inom Uppsala kommun. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl 
ordförande Annie Arkebäck-Morén 

sekreterare 
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Handläggare Datum 
Morén Åsa \ •.• 2013-03-05 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Styrelsen för Vård och Bildning 
Äldrenämnden 
Nämnden för hälsa och omsorg 

Remiss: Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala 
kommun utvecklas med körkortsbidrag 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit t i l l registrator, kommunledningskontoret, senast: 3 juni 2013 

Nämnderna har att beakta kornmunalekonomiska konsekvenser. 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
kommunledningskontoret 
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Motion till Kommunfullmäktige 

Omvårdnadsprogrammet 
i Uppsala kommun 
utvecklas med 
körkortsbidrag 

p- 2C13 -02- 21 

2013.02.21 $ V / 

Omvårdnadsprogrammet är idag ett yrkesförberedande program inom 
vård och omsorg. Det innebär att eleverna får grundläggande kunskaper 
som kan förbereda dem i många olika typer av arbeten som har med 
människor att göra. Det kan ge även möjligheter att studera vidare på 
högskolenivå. Under utbildningen har man också förtur t i l l lämpliga 
sommarjobb inom vård- och omsorg i Uppsala kommun. 

Vård- och omsorgssektorn står inför utmaningar med stora 
pensionsavgångar. Samtidigt ökar kraven på god och säker vård och 
omsorg i samhället. V i kommer de nännsta åren att fa fler äldre. Ändå 
minskar idag personaltätheten inom äldreomsorgen. Den tyngre 
arbetsbördan gör att allt färre aktivt söker sig t i l l yrket. 

I Uppsala kommun har antalet elever t i l l Omvårdnadsprogrammet 
minskat från 138 elever läsåret 06/07, t i l l endast 81 läsåret 11/12. Många 
läser vidare eller väljer andra yrken än vård- och omsorgsyrket. Därför 
behövs ett aktivt arbete för att få fler att vil ja arbeta inom äldreomsorgen. 
Att fler aktivt söker sig t i l l yrken genom t. ex ett mer attraktivt Vård- och 
omsorgsprogram. 

Hur kommer Uppsala kommun att klara av framtidens äldreomsorg? Hur 
får v i en mer attraktivt vård och omsorgsprogram i Uppsala kommun? 
Vänsterpartiet menar att vård och omsorgsprogrammet måste bl i mer 
attraktiv och av hög kvalité så att fler söker sig t i l l den och fler ser det 
som ett framtidsyrke. 

Därför måste v i bygga upp en gymnasieskola med större engagemang 
och som är mer framtidsinriktad än idag. 

I Nybro, Boden och Söderhamns kommun erbjuder man elever ett 
körkortsbidrag. Ett krav för att vara berättigad t i l l bidraget är att elever 
inte har någon ogiltig frånvaro och utifrån egna förutsättningar uppvisar 
en god skolprestation. Det innebär att de elever som studerande på Vård-



och omsorgprogrammet kan under det tredje läsåret ta körkort. 

Kommunen står för kostnaden per studerande, men måste också erbjuda 
ett första jobb för de närmaste 3 åren efter avslutad gymnasiet. Syftet är 
att få en bred erfarenhet av omvårdnadsarbete, bli väl etablerad inom 
yrkesområdet och i arbetslivet, och därigenom få en bra gmnd inför ditt 
fortsatta arbete. 

Många av de arbeten som Vård- och omsorgsprogrammet leder t i l l kräver 
att man kan transportera sig mellan olika serviceboenden och 
vårdinrättningar, platser som mycket väl kan ligga långt utanför tätorten. 
Idag är det också ett krav och lättare att fa jobb om man har körkort. 

De kunskaper man får inom Vård- och omsorgsprogrammet är 
efterfrågade inom många serviceyrken, räddningsyrken m.m. Att erbjuda 
körkortsutbildning i Uppsala kommuns vård- och omsorgsprogrammet 
skulle höja intresset bland ungdomar att söka sig t i l l yrket men också 
statusen för framtidens yrken inom äldreomsorgen skulle öka. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag fullmäktige besluta att 

-Utveckla Uppsala kommuns Vård- och omsorgsprogrammet med 
körkortsbidrag under det tredje året av gymnasietiden. 

-Erbjuda elever ett första 3 årig jobb inom vård- och omsorgsyrken. 

Vänsterpart iet 


