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Sala 2014-06-17 

Kommunals yrkande till strategiskplan 2015-2017 

Kommunövergripande. 

För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska 

tillsättas resurser för att ge möjlighet till att stärka upp bernarmingen vid behov samt att man jobbar aktivt 

för att minimera ensamarbete och delade turer. Det borde vara en självklar het att delade turer inte införs 
på nya arbetsställen. 

Yrkande: 

Att pengar tillsätts för att kunna öka bernarmingen för att uppnå en god arbetsmiljö båda vid tillfälliga 

behov såväl som vid långvariga. 
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Kommunal ser att fårre än någonsin söker till vårdutbildningen och att många går i pension. Den bristen 
på personal inom vården man pratat om i många år är här nu. Att få folk att stanna inom vården måste 
därför vara viktigt likväl som att fler söker sig dit! Sala kommun måste bli en attraktiv arbetsgivare samt 

att det blir en positivare syn på ett sådant viktigt jobb! Ett led i det är att grundbemanningen är väl avvägd 
utifrån verksamhetens behov, få bort de delade turerna och höjda ingångslöner. För att höja yrkets status 
och locka fler vill Kommunal att man tillsätter resurser för att imätta "Vårdambassadörer", som är ute i 
skolor och inspirerar och informerar om yrkets möjligheter samt att de som går ut Vård och Omsorgs 

collage med godkända betyg erbjuds en tillsvidareanställning. 

Arbetsbelastningen har ökat genom besparingar på vikarier. Man sätter inte alltid in vikarier då någon är 
sjuk eller personal behöver vara ledig. Vi ser en risk för utbrändhet och att man av solidaritet går och 

jobbar fast man är sjuk. 

Yrkande: 

Att resurser sätts till för att ta bort de delade turer. 

Att ingångslönerna höj s. 

Att pengar läggs på att öka bemanningen. 

Att pengar avsätts till att starta upp ett projekt med "Vårdambassadörer". 

Att elever med godkända betyg från Vård och Omsorgs Collage erbjuds en tillsvidaranställning. 



§i Kommunalo 
BERGSLAGEN, Sektion Sala 

Kommunals yrkande till strategiskplan 2015-2017 

skolförvaltningen 

sid 3/5 

Det är inte bara högskolekompetens som avgör kvaliten på våra forskolor och fritidshem. V år åsikt är att 
personalens kompetens och arbetssätt inte enbart hänger ihop med att man har högskoleutbildning. Det är 
en enkellösning att ha inställningen att kvaliten på verksamheten höjs enbart när 
förskolelärare/fritidspedagoger anställs. I arbetslaget kompletterar vi varandra och bidrar till att kvaliten 

på verksamheten höjs genom välfungerande arbetslag. Lagstiftaren går inte in och styr vilken fördelning 
av yrken som skall finnas i förskolan/fritidshem. Det som man kan utläsa är att det måste finnas en 
huvudman, en förskalechef samt en förskolelärare som ansvarar för utbildningen och undervisningen. 
Därfor anser Kommunal att den policy som finns inom förskoleverksamheten i Sala Kommun om att man 
skall ha fördelningen två förskolelärare och en barnskötare per avdelning tas bort. 

För att förbättra kvaliten och även arbetsmiljön i forskolan och på fritidshemmen ser vi ett stort behov av 
att personalpoolen utökas och utvecklas efter Vård och omsorgs modell .. 

Frågan om arbetskläder togs upp i avtalsförhandlingarna och resultatet blev att Kommunal kommer att 
driva frågan i varje kommun. Då vård och omsorg redan löst detta kvarstår arbetskläder till barnskötarna. 
Detta är i högsta grad en jämställdhetsfråga anser vi. 

Kommunal anser att den Pedagogiska omsorgen, familjedaghem hos dagbarnvårdare, är en verksamhet 
som behöver finnas kvar och även utvecklas för att tillgodose behov for barn som behöver mindre 

grupper, pedagogiskomsorg på obekväm arbetstid och i sin närmiljö. 

Vi efterlyser en övergripande strategi for nyanlända barn som kommer till förskolan och fritidshemmen. 
Mer resurser behövs for att möta barnen samt föräldrar med armat modersmål. 

Kommunal anser att Komvux behöver få mer resurser for att möjliggöra for de outbildade som nu jobbar i 
vården och inte får fortsätta pga. brist på rätt utbildning. Idag stängs de ute från Komvux om de har en 
annan gynmasieutbildning i botten. Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare borde även dessa få 
möjlighet till en undersköterskeutbildning. Utifrån den brist på undersköterskor som det är borde detta var 

något alla vinner på. 

Vi anser att Sala Kommun som attraktiv arbetsgivare behöver se över ingångslönerna. 
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Yrkande: 

Att kommunens policy med att man skall ha två förskolelärare och en barnskötare per avdelning tas bort. 

Att vikariepoolen utökas och utvecklas. 

Att lokalfrågan iRansta Förskola löses permanent. 

Att pengar tillsätts till arbetskläder för personal inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Att en kommunövergripande grupp från olika förvaltningar tillsätts för att ta fram plan för att främja 

barnens integration i Sala kommun. 

Att familjedaghem hos dagbarnvårdare ses som ett bra komplement för att tillgodose barns olika behov 
och även att hålla nere barnantalet i grupperna. 

Att tillskjuta pengar till Komvux så även de som redan har en gymnasieutbildning och vill utbilda om sig 
får den möjligheten. 

Att ingångslönerna höjs. 
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För att upprätthålla målet med att maten lagas från grunden i Måltidsenheten krävs att bemanningen läggs 
utifrån det. Vi anser att bemanningen som nu ligger i Måltidsenheten kommer att försämra arbetsmiljön 
drastiskt för de som jobbar i köken om man inte frångår målsättningen med att laga maten från grunden. 
Kommunal anser att det krävs utökad bemanning och även att de byggs tillagningskök där det idag 

fortfarande är mottagningskök 

F ör att få utbildade vikarier anser Kommunal att det även i denna verksamhet införs en vikariepool, 
liknande den som finns på Vård och omsorg. 

För att kunna höja kompetensen och få utbildat personal till kostenheten anser vi att ingångslönerna höjs. 

Inom enheten Gata-Park anser Kommunal att det är viktigt att man strävar efter att behålla anställda och 
arbetsuppgifterna i egen regi så långt som möjligt. 

Yrkande: 

Att pengar till mer personal tillförs och i och med det säkerhetställs även kvaliten på maten. 

Att manimättar en vikariepooL 

Att tillagningskök byggs där endast mottagningskök finns. 

Att ingångslönerna höjs. 
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EwaHjorth Catharina Rothoff 


