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§ 151
Svar på motion (S) kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt 
anställda sjuksköterskor (KS 2019.357)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Anna-Maria Boström (båda S), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Jerri Bergströms (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019-11-11 en motion om att Vallentuna kommun ska verka för 
ett införande av möjligheten för kommunalt anställda sjuksköterskor tillåts genomföra 
specialistutbildning inom sitt yrkesområde enligt Vårdförbundets AST-modell.
Modellen innebär att en legitimerad sjuksköterska har möjlighet att söka en 
utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som konstaterar att det är viktigt med en 
långsiktig kompetensförsörjningsstrategi. Vidare saknas möjlighet att juridiskt binda 
sjuksköterskor till arbetsplatsen efter genomförd utbildning.
Kommunledningskontoret konstaterar att en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi kan 
bestå av flera delar och olika alternativ skulle kunna belysas om särskilda satsningar ska 
göras. Olika satsningar ha olika kostnadseffektivitet och kundnytta. Kostnaden per sköterska 
för motionärens förslag bedöms av socialnämnden till ca 600 tkr. Detta samtidigt som 
kundnytta ej kan garanteras. Utifrån Socialnämndens verksamhetsplan framgår att nämnden 
aktivt arbetar med olika åtgärder för att säkerställa attraktivitet såväl som konkurrenskraft. 
Kommunledningskontoret kan konstatera att en bredare satsning på kompetensutveckling eller 
arbetsmiljö kan ge större kundnytta; komma fler invånare till del.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergström (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer 
proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Beslutsunderlag
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§ 116
Svar på motion (S) kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt 
anställda sjuksköterskor (KS 2019.357)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019-11-11 en motion om att Vallentuna kommun ska verka för 
ett införande av möjligheten för kommunalt anställda sjuksköterskor tillåts genomföra 
specialistutbildning inom sitt yrkesområde enligt Vårdförbundets AST-modell.
Modellen innebär att en legitimerad sjuksköterska har möjlighet att söka en 
utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som konstaterar att det är viktigt med en 
långsiktig kompetensförsörjningsstrategi. Vidare saknas möjlighet att juridiskt binda 
sjuksköterskor till arbetsplatsen efter genomförd utbildning.
Kommunledningskontoret konstaterar att en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi kan 
bestå av flera delar och olika alternativ skulle kunna belysas om särskilda satsningar ska 
göras. Olika satsningar ha olika kostnadseffektivitet och kundnytta. Kostnaden per sköterska 
för motionärens förslag bedöms av socialnämnden till ca 600 tkr. Detta samtidigt som 
kundnytta ej kan garanteras. Utifrån Socialnämndens verksamhetsplan framgår att nämnden 
aktivt arbetar med olika åtgärder för att säkerställa attraktivitet såväl som konkurrenskraft. 
Kommunledningskontoret kan konstatera att en bredare satsning på kompetensutveckling eller 
arbetsmiljö kan ge större kundnytta; komma fler invånare till del.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att fullmäktige beslutar att bifalla motionen. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar 
bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt anställda 

sjuksköterskor



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01

Referensnummer för signaturer:

 Motion (S) om Kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt anställda 
sjuksköterskor

 Socialnämndens yttrande, motion (S) Kompetensförsörjning



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-28

DNR KS 2019.357 
EMELIE HALLIN SID 1/2
STABSCHEF 
08-58785203  
EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) 
kompetensförsörjning och utveckling 
för kommunalt anställda 
sjuksköterskor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna väckte 2019-11-11 en motion om att Vallentuna kommun ska 
verka för ett införande av möjligheten för kommunalt anställda sjuksköterskor tillåts 
genomföra specialistutbildning inom sitt yrkesområde enligt Vårdförbundets AST-
modell.
Modellen innebär att en legitimerad sjuksköterska har möjlighet att söka en 
utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal. 
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som konstaterar att det är viktigt 
med en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi. Vidare saknas möjlighet att 
juridiskt binda sjuksköterskor till arbetsplatsen efter genomförd utbildning.
Kommunledningskontoret konstaterar att en långsiktig 
kompetensförsörjningsstrategi kan bestå av flera delar och olika alternativ skulle 
kunna belysas om särskilda satsningar ska göras. Olika satsningar ha olika 
kostnadseffektivitet och kundnytta. Kostnaden per sköterska för motionärens förslag 
bedöms av socialnämnden till ca 600 tkr. Detta samtidigt som kundnytta ej kan 
garanteras. Utifrån Socialnämndens verksamhetsplan framgår att nämnden aktivt 
arbetar med olika åtgärder för att säkerställa attraktivitet såväl som konkurrenskraft. 
Kommunledningskontoret kan konstatera att en bredare satsning på 
kompetensutveckling eller arbetsmiljö kan ge större kundnytta; komma fler invånare 
till del.

Bakgrund
Socialnämnden har kopplat till visionsnyckeln ”Varaktighet” målsättningen att 
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en 
lösningsorienterad samverkan, ett coachande ledarskap och en god arbetsmiljö. 

Socialnämndens verksamhet ska vara en attraktiv arbetsgivare och därför följa och 
utveckla:

 medarbetares engagemang
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 medarbetares kompetens 
 tillvaratagandet av medarbetarnas synpunkter, tankar och idéer 
 ett ledarskap som skapar delaktighet och skapar mod. 
 ett ledarskap som skapar vilja att påverka 
 väl fungerande arbetslag 
 en god arbetsmiljö 
 en verksamhet som präglas av ömsesidig tillit

Socialnämnden har även en särskild målsättning om att använda sina resurser så 
dessa skapar största möjliga kundnytta på både kort och lång sikt.

Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen finns 10 sjuksköterskor. Vid rekrytering 
annonserar verksamheten oftast efter erfarna sjuksköterskor, med minst 2 år och 
bred kompetensbas, då det krävs för uppdraget. 

Kostnaden per sjuksköterska vid ett genomförande av motionärens förslag bedöms av 
socialnämnden uppgå till ca 600 tkr. Utifrån nämndens svar är det klarlagt att 
kundnytta ej kan säkerställas.

Socialnämnden arbetar utifrån sin verksamhetsplan aktivt med kompetens- och 
arbetsmiljöfrågor. Bredare satsningar skulle i högre grad kunna uppfylla 
socialnämndens målsättning om största möjliga kundnytta på kort och lång sikt. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten
Socialnämnden
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Kompetensftirsörjning och utveckling för kommunalt anställda
sjuksköterskor.

Då den kommunala hälso - och sjukvårdsorganisationen ställs infor högre och
högre krav på kompetens och utbildning i takt med att vår befolkning åldras så
ställs vi även infor utmaningar dä sjuksköterskor med rätt kompetens blir
svårare och svårare att anställa.

Den kommunala hälso - och sjukvården utmanas ständigt pänya sätt och det
finns en genomgående brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom de
kompetensområden som den kommunala hälso - och sjukvården bedriver
verksamhet inom. Främst inom vård av äldre, demens, LSS och psykiatri.

Sjuksköterskeyrket präglas idag av ett behov av ett livslångt lärande, då
omvårdnadsvetenskapen och den medicinska vetenskapen ständigt utvecklas och
kunskap revideras. För attvära invånare ska gagnas av denna utveckling så
krävs en verksamhet där sjuksköterskor tillåts att se sitt yrke som en
lärandeprocess och ges möjlighet till utbildning.

I dagsläget så väljer många sjuksköterskor att inte vidareutbilda sig då detta
innebär att en måste göra detta utanflor ordinarie arbetstid, eller ta tjänstledigt
utan lön flor att utbilda sig. Detta är ett hinder då specialistutbildningar sällan
lönar sig flor individen lönemässigt eller villkorsmässigt.

Utöver detta så finns det generellt en problematik med atthitta och rekrytera ny
personal i Vallentuna, precis som i övriga samhället.

Som ett resultat av ovanstående beskrivning så har Vårdforbundet (2019a)
arbetat fram en modell for Akademisk Specialisttjänstgöring, AST, (2019b) som
kan stimulera till ökad kompetensnivå och bidra till ett attraktivare arbetsliv som
även ger mernytta till kommunens medborgare samt arbetsgivare.

Inom ramen flor AST så är sjuksköterskan anställd med kollektivavtal under sin
utbildningsperiod.

Med ovanstående beskrivning så yrkar vi därför

- Att Vallentuna kommun verkar flor ett inforande av möjligheten for
kommunalt anställda sjuksköterskor tillåts genomfora specialistutbildning
inom sitt yrkesområde enligt Vårdforbundets AST-modell.



För Socialdemokraterna i Vallentuna den 11 november 2019

T^^-^^ rF:11^^
JAùILA I IIIËS

Ing-Marie Elßtröm

Referens

Vårdforbundet (2019a) Vårdforbundets modell for utbildningsanställning under
specialistutbildning. Hämtad från; httos://www vardforbundet. se/en sasemanq-
och-oaverkan/sa- sor-vl kena-battre/akademi sk-
specialisttjanstgoring/vardforbundets-modell-for-specialistutbildning/ 2019-08-
06 kl: 11:58

Vårdforbundet (20 I 9b) Akademi sk spec iali sttj änstgöring for sj uksköteror.
Hämtad från ; https :llwww.vardforbr¡ndet. se/sitea ssets/enga gemans-och-
paverkan/sa-gor-vi-yrkena-battre/akademisk-specialisttjanstgoring-for-
siukskoterskor-201 6.pdf 20 1 9-08-06 kl: 12:00
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§ 47
Remissvar på motion (S) Kompetensförsörjning och utveckling för 
kommunalt anställda sjuksköterskor (SN 2019.246)

Beslut
Socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och överlämnar det till kommunfullmäktige.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmånen för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 
 

Ärendebeskrivning
Motionärerna beskriver att den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen ställs infor 
högre och krav på kompetens och utbildning i takt med att vår befolkning åldras så ställs vi 
även infor utmaningar då sjuksköterskor med rätt kompetens inte finns att tillgå i samma 
utsträckning.

Motionärerna anser idag att många sjuksköterskor väljer att inte vidareutbilda sig då detta 
innebär att det måste göras utanför ordinarie arbetstid, eller sjuksköterskor måste ta 
tjänstledigt utan lön för att utbilda sig.

Motionärerna yrkar på att Vallentuna kommun verkar för ett införande av denna möjlighet. 
De kommunalt anställda sjuksköterskorna ska tillåtas genomföra specialistutbildning inom sitt 
yrkesområde enligt Vårdförbundets AST-modell.

Akademisk specialisttjänstgöring (AST)
Modellen innebär att en legitimerad sjuksköterska har möjlighet att söka 
utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal. Villkoren för AST kan 
variera men följande villkor är lika för alla utbildningsanställningar enligt AST.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till motionen i enlighet med inlämnat yttrande, bilaga 1, 
med bifall från Ulf Lundström (S) och Gunnar Bergström (V).
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) 
yrkande.
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 Remiss, Motion (S) om Kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt 

anställda sjuksköterskor
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Tjänsteskrivelse

Remissvar på motion (S) 
Kompetensförsörjning och utveckling 
för kommunalt anställda 
sjuksköterskor

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet 
Motionärerna beskriver att den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen ställs 
infor högre och krav på kompetens och utbildning i takt med att vår befolkning åldras 
så ställs vi även infor utmaningar då sjuksköterskor med rätt kompetens inte finns att 
tillgå i samma utsträckning.

Motionärerna anser idag att många sjuksköterskor väljer att inte vidareutbilda sig då 
detta innebär att det måste göras utanför ordinarie arbetstid, eller sjuksköterskor 
måste ta tjänstledigt utan lön för att utbilda sig. 

Motionärerna yrkar på att Vallentuna kommun verkar för ett införande av denna 
möjlighet.  De kommunalt anställda sjuksköterskorna ska tillåtas genomföra 
specialistutbildning inom sitt yrkesområde enligt Vårdförbundets AST-modell.

Akademisk specialisttjänstgöring (AST)
Modellen innebär att en legitimerad sjuksköterska har möjlighet att söka 
utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal. Villkoren för AST 
kan variera men följande villkor är lika för alla utbildningsanställningar enligt AST.

Remissvar
- AST är en tillsvidareanställning (utbildningsanställning med full lön)
- Det rådande kollektivavtalet på arbetsplatsen gäller.
- Tjänsten är heltid och innehåller både studier och kliniskt arbete. 
- AST utbildningsanställning betyder inte att den berörde förbinder sig inte att jobba 
hos arbetsgivarna en viss tid efter utbildningens slut.

Kostnad
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Utbildningsanställning Beräknad kostnad per år
Sjuksköterska 100 %  ca 600 000 kr
Införande av möjlighet för kommunal anställda sjuksköterskor att genomföra 
specialistutbildning inom sitt yrkesområde enligt Vårdförbundets AST-modell för 
verksamhetsområde HSO ryms inte inom nu tilldelad ekonomiska ramar och det 
erfordras budgetförstärkning för att kunna verkställa det.

Viktigt att beakta är att arbetsgivare inte har någon möjlighet att binda sjuksköterskor 
efter genomförd utbildning till arbetsplatsen och därmed blir det en direkt ekonomisk 
förlust för kommunen. 

Det är Socialnämndens uppfattning att det är viktigt med en långsiktig 
kompetensförsörjningsstrategi i vilken betald vidareutbildning kan vara en del. 
Kompetenshöjning för kommunalt anställda sjuksköterskor bör rimligen påverka 
positivt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Högre utbildningsnivå ger även 
möjlighet till spridning av kunskap inom kommunal vård och omsorg och bidrar till 
att Vallentuna kommun blir mera attraktiv som arbetsgivare för målgruppen.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse. 2020-03-03

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten, Kommunfullmäktige
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