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Nr 204. Motion av Jeannette Esca-
nilla (V) om att omvårdnadsprog-
rammet i Uppsala kommun utveck-
las med körkortsbidrag 
KSN-2013-0365 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 9 oktober 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/ Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist, Louise Landerholm Bill 
(båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson 
(C), Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (alla S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Jeannette Escanilla (V) föreslår i motion, väckt 
den 25 februari 2013, att elever vid omvård-
nadsprogrammet ska erbjudas körkortsbidrag 
under det tredje året av gymnasietiden samt att 
elever erbjuds ett första treårigt jobb inom vård- 
och omsorgsyrken. Motionen återges i ärendets 
bilaga 1.  
 
Remissbehandling  

Motionen har remitterats till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (UAN), nämnden för 
hälsa och omsorg (NHO), äldrenämnden (ÄLN) 
samt Styrelsen för vård och bildning (SVB).  
 
UAN, bilaga 2, hänvisar till att det krävs om-
fattande åtgärder och förändringar samt att det 
behövs en bredare bild av hur behoven av väl-
utbildad personal inom sektorn ska tillgodoses på 
ett tillfredställande sätt. Nämnden lyfter i sitt 
yttrande fram att det är angeläget att åstadkomma 
en utbildning som stimulerar rekrytering till 
programmet. Nämnden avstyrker motionen. 
Reservation har avgivits av S, MP och V. 
 
NHO, bilaga 3, och ÄLN, bilaga 4, hänvisar till 
den merkostnad förslaget skulle innebära samt att 
inga garantier finns för att personerna stannar 
inom yrket. Förslaget om garanti för treårig an-
ställning bör ses som en produktions- och arbets-
givarfråga som inte kan regleras genom centralt 
beslut i Uppsala kommun. NHO och ÄLN 
framhåller vidare att de tar sin angelägna roll vad 
gäller att strategiskt sörja för den framtida per-
sonalförsörjningen inom äldreomsorgen på 
största allvar. Båda nämnderna avstyrker för-
slaget om körkortsbidrag. I NHO har reservation 
avgivits av V. 
 
SVB, bilaga 5, lyfter att det inte är någon själv-
klarhet att elever som går vård- och omsorgs-
programmet måste kunna köra bil, även om det 
underlättar exempelvis tjänstgöring inom hem-
tjänsten. Omfattningen av ett bidrag till körkorts-
utbildning måste enligt styrelsen definieras och 
upphandlas. Styrelsen nämner även att kostnaden 
för föreliggande förslag inte är försumbar.  
 
Vidare lyfter styrelsen att förslaget om att lova 
arbete under tre år för elever som går ut vård- och 
omsorgsprogrammet med godkända betyg kan bli 
svårt att verkställa. Styrelsen framhåller i sitt svar 
att tanken som motionen innebär är lovvärd men 
att det finns många frågor som kräver vidare 
analys avseende bland annat hur lagstiftningen är 
formulerad, vad som händer om verksamheten 
får ändrade förutsättningar, till exempel förlorar 
ett anbud, om det finns risk för diskriminering 
och hur det ska hanteras när det gäller fristående 
skolor och privata vårdgivare.  
 
Föredragning  



2 (2) 
 

Uppsala kommun, liksom övriga Sverige, har en 
åldrande befolkning och behöver utbilda och rek-
rytera fler inom omvårdnadssektorn för att möta 
framtida behov. Det är därför viktigt att åstad-
komma en attraktiv utbildning som ökar rek-
ryteringen till programmet samt att synliggöra 
och marknadsföra om vad utbildning och arbete 
inom området innebär. Det är även angeläget att 
se till att personer stannar kvar inom yrket för att 
säkra den framtida personalförsörjningen.  
 
I föreliggande förslag påtalar motionären flera av 
dessa utmaningar som vård- och omsorgssektorn 
står inför, så som stora pensionsavgångar, den 
demografiska utvecklingen och minskat antal 
ungdomar som väljer utbildning inom vård- och 
omsorgssektorn. Att utveckla vård- och omsorgs-
programmet med körkortsbidrag samt att erbjuda 
elever ett första treårigt jobb inom vård- och 
omsorgsyrken skulle enligt motionären vara ett 
sätt att möta dessa utmaningar. 
 
Motionärerna lyfter att antalet elever på vård- 
och omsorgsprogrammet har minskat mellan 
läsåren 2006/2007 till 2011/2012. Den senaste 
antagningsstatistiken för Uppsala kommun visar 
inte på någon större förändring totalt sett gällan-
de antalet antagna elever till vård- och omsorgs-
programmet 2013. Däremot har antalet antagna 
elever till Vård och Bildnings vård- och 
omsorgsprogram ökat från 27 elever 2012 till 47 
elever 2013. 1 Varför antalet elever ökat på vård- 
och omsorgsprogrammet inom Vård och Bild-
nings regi är svårt att dra någon generell slutsats 
om, men en anledning skulle kunna vara att de 
under våren genomförde en rekryteringskampanj 
under mottot ”Sjukt bra”.  
 
En annan insats som Uppsala kommun genomför 
är medverkan i en nationell satsning gällande 
vård- och omsorgscollege där skolor och 
arbetsgivare arbetar tillsammans för att få fler att 
utbilda sig och arbeta inom vård- och 
omsorgssektorn. Inom denna satsning har plan 
för hur marknadsföring och information om vad 
utbildningen och arbete inom vård- och 
omsorgsområdet innebär utarbetats tillsammans 
med regionförbundet. Här beskrivs hur goda 

                                                 
1 
http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Gym
nasium/Gymnasieintagning/Intagningsstatistik-/ 

exempel från verksamheterna och elevers upp-
levelser utifrån arbetsplatsförlagda lärandet eller 
hur elever erbjuds sommarjobb på arbetsplatser 
där de haft sin praktik kan fångas upp och spridas 
regionalt.  
 
Sammanfattningsvis kan noteras att kommunen 
genomför flera insatser med syfte att öka rekry-
teringen till utbildning inom vård- och omsorgs-
sektorn samt att säkra framtida personal-
försörjning inom området. Ansvariga inom 
kommunen är väl medvetna om läget och tar sin 
angelägna roll för att strategiskt hantera dess 
utmaningar.  
 
Föreliggande motionsförslag är vällovligt och 
lyfter de utmaningar som kommunen står inför. 
Det är dock svårt att se att förslaget kommer att 
ge den avsedda effekten och svara upp mot de 
utmaningar som presenterats. Förslaget medför 
ett åtagande som skulle innebära kostnader för 
kommunen, vilket bör vägas mot att det inte finns 
garantier för att de personerna som premieras 
genom körkortsbidrag samt en första anställning 
sedan stannar kvar i yrket. Att erbjuda arbete 
under tre år för elever som går ut vård- och om-
sorgsprogrammet med godkända betyg blir svårt 
att verkställa och bör inte regleras i form av ett 
centralt beslut i kommunen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  
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