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Till kommunfullmäktige

i Sundsvalls

kommun

'

---

den 30 mars 2015

Motion angående att säkra rekryteringen av undersköterskor
Förslag till beslut
Vi fareslår kommunfullmäktige

besluta

Att socialnämnden

och forhandlingsdelegationen
tillsammans med de
fackliga organisationerna
genomfor en kartläggning hur många av de
tillsvidareanställda
undersköterskorna
som idag har genomfart eller går
KY -utbildning

Att se över möjligheterna

till en annan lönesättning

vid genomförd

utbildning

Att ta fram en handlingsplan for att långsiktigt arbeta med kontinuerlig
planering för kompetensutveckling
kopplat till våra rekryteringsbehov
samt säkra en god kvalite

Sundsvalls kommun står inför stora utmaningar när det gäller behovet av
personal inom vårdsektorn. Redan idag finns rekryteringsproblem.
Därfor
behöver kommunen göra något for att öka attraktionskraften
och viljan att
arbeta inom vårdsektorn. Möjligheterna att Ta utvecklas både inom
kompetensområdet
samt att bli lönesatt för det ansvar och arbete man utfor
kommer bli allt mer viktigt i konkurrens med andra yrken på
arbetsmarknaden.
Idag finns två KY -utbildningar for undersköterskor;
Specialiserad undersköterska i demensvård och Specialistutbildning
undersköterska i äldres hälsa och ohälsa. Inom socialtjänsten finns det flera
tillsvidare anställda som aveget intresse och engagemang valt att utbilda
sig inom dessa KY -utbildningar. Som arbetsgivare kommer Sundsvalls
Kommun dra nytta av denna kompetens utan att kommunen har varit med
och bidragit till deras utbildning. Det måste vara en självklarhet att
kommunen tar sitt ansvar och påvisar att utbildning lönar sig. Möjligheten
till kompetensutveckling
och att Ta avancera inom vårdyrket ska vara en
självklarhet även för undersköteterskor.
Det är dags att kommunen som
arbetsgivare med krafttag påvisar att undersköterskan
kompetens är
avgörande for framtiden gällande rekrytering och kvalite inom vården.
Samtidigt som vi ger vi en signal ut i samhället vilken väg vi vill gå,
nämligen att kommunen vill ha välutbildad personaloch
att man satsar på
vårdyrket.
För den socialdemokratiska

kommunfullmäktigegruppen,

