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Körkortsutbildning för anställda inom hemtjänsten
Motion till kommunfullmäktige Gävle
Bemanningssituationen inom omvårdnadsnämndens ansvarsområden är ansträngd. När
bemanningssituationen är ansträngd är det svårare att leva upp till en god arbetsmiljö, samt att
utföra en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg med god kvalitet. Det är därför viktigt att
attrahera medarbetare och behålla arbetskraft.
Det finns idag ett antal undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten som saknar körkort.
Trenden i Sverige är att allt fler ungdomar och nyanlända inte har körkort. En av anledningarna till
detta är att kostnaderna för körkortsutbildningen är höga. Samtidigt krävs det körkort inom många
hemtjänstområden för att kunna erbjudas anställning eftersom det ofta är långa avstånd som
medarbetare behöver förflytta sig för att utföra insatser.
Vänsterpartiet vill därför att det genomförs en satsning för medarbetare inom hemtjänsten som
saknar körkort. Satsning innebär att erbjuda såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda inom
hemtjänsten och som saknar körkort att läsa den första delen, det vill säga teoridelen, av
körkortsutbildningen på betald arbetstid.
Genomförandet av körkortsutbildning för medarbetare inom hemtjänsten kan utformas på olika
sätt, t.ex. kan medarbetare läsa körkortsteori en halvdag per vecka alternativt varannan vecka
under betald arbetstid, och arbeta resten av tiden inom sin verksamhet.
En sådan satsning gynnar bilden av Gävle kommun som attraktiv arbetsgivare för de medarbetare
som har en tillsvidareanställning och rekryteringssituationen förbättras då fler av de
visstidsanställda kan erbjudas tillsvidareanställning.
Satsningar som rör körkortsutbildning för medarbetare inom hemtjänst har tidigare genomförts av
Sundsvalls kommun. Olika former för att underlätta körkortsutbildning, till exempel genom att
utbildningen inkluderas i vissa gymnasieutbildningar, har även föreslagits i en rad motioner bland
annat i Sveriges Riksdag och i kommunfullmäktige i Borås.
Kostnad för genomförande av teoridelen av körkortsutbildningen, beräknas till cirka 150 tkr för 3 6 kurstillfällen med 36 personer per grupp. Beräkningen baseras på kostnader för lärare och
lokaler, samt handledning för egna studier. Kostnader för vikarier inom hemtjänsten tillkommer.
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Vänsterpartiet yrkar att:


Berörd sektor/förvaltning ges i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden utarbeta teoridelen av körkortsutbildningen för anställda inom
omvårdnadsnämndens ansvarsområde.



Omvårdnadsnämnden årligen återrapporterar antalet intresseanmälningar och antal anställda
som genomgått ”Körkortsutbildningar för anställda inom hemtjänsten”.

Isabella Bexell
Vänsterpartiet
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