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Motion till Sundsvalls kommunfullmäktige

Anställ vårdbiträden (och låt proffsen vara proffs)

Sundsvalls kommun och hela Sverige står inför stora utmaningar. Behovet av att använda vardens och
omsorgens resurser effektivare blir allt viktigare med en åldrande och växande befolkning.
Rekryteringsbehoven inom offentlig sektor är stora och förstärks av pensionsavgångar.
Många sjuksköterskor och undersköterskor känner att de inte räcker till, de har mindre tid med
vårdtagaren/brukaren och upplever en stressad arbetsmiljö.

Det senaste årtiondet har omsorgen utvecklats mot ett system där alla ska kunna göra allt, något som
visat sig i praktiken innebära att bristyrken som sjuksköterskor ägnar sig arbetsuppgifter som inte
ingår i deras utbildning. Det skapar en inre stress när dessa ställs mot de uppgifter som tillhör
sjuksköterskans profession, som läkemedelsadministrering och att dokumentera omvårdnaden av
vårdtagaren/brukaren. Samma utveckling har skett vad gäller undersköterskor, vars kompetens att
hjälpa patienten med den personliga hygienen, förflyttning, toalettbesök mm. inte fullt tas tillvara.

För oss liberaler är det självklart att ta vara pa människors kompetens pa bästa sätt, det är så individer
når sin fulla potential. Som offentliga arbetsgivare har vi en viktig uppgift i att skapa arbetsplatser där
människor kommer till sin rätt och där deras kompetens tas tillvara.

Liberalerna föreslår att kommunen anställer vårdbiträden för att utföra arbetsuppgifter som inte kräver
särskild utbildning. Det kan handla om allt från att servera lunch och tvätta kläder, till
vaktmästeriuppgifter och basal städning. Vårdbiträden kommer att avlasta undersköterskorna som får
mer tid till omvardnad och i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna. Vården blir mer effektivoch
patienterna får ett bättre omhändertagande och det blir något lättare att klara kompetensförsörjningen.

Förutom att anställa vårdbiträden ger en bättre användning av offentliga resurser, innebär det också att
fler människor får en bättre möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Sverige står inför var största
integrationsutmaning någonsin i att skapa möjligheter till jobb för nyanlända invandrare. Bland de
nyanlända som nu kommit till Sverige så har ungefär hälften högst förgymnasial utbildning. Att
anställa vårdbiträden kan även skapa en möjlighet till arbete för denna grupp. Samtidigt som de bidrar
till att utföra viktiga arbetsuppgifter som verkligen behövs inom omsorgen.

Med anledning av ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta:

att Sundsvalls kommunorganisation ska anställa personer inom yrkeskategorin vårdbiträden

För liberalerna
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Ingeborg Wiksten
ledamot (l)

Stefan Falk
Gruppledare (l)


