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Motion om yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor 

Ett av de mål som slås fast i Mjölby kommuns ”Vision 2025 – Världsvan & Hemkär” är att 
invånarna ska vara initiativrika och välutbildade, samt mer specifikt att utbildningsnivån ska höjas. 
Det slås också fast att kommunen som organisation ska kännetecknas av engagerade medarbetare. 
 
Att möjliggöra kompetensutveckling av befintlig personal inom kommunens verksamheter är en 
åtgärd som bidrar till båda dessa målsättningar, samtidigt som det bidrar till att ge underlag till en 
relevant kompetensförsörjning. 
 
Vi i Liberalerna Mjölby ser ett behov av och en möjlighet att ta ett initiativ till att skapa möjlighet 
för undersköterskor i kommunens verksamheter att utvecklas. Vi står inför stora utmaningar för att 
hantera de demografiska förändringar som kommer att slå igenom under de kommande åren och 
måste vara proaktiva för att både stärka vår personal och möjligheten att ge våra invånare en bra 
vård i alla livets skeden. Kommunen har också övertagit en stor del av ansvaret för hemsjukvården 
från regionen, vilket ytterligare ökar behovet av att stärka personalens kompetens. 
 
Vi tror att en bra väg att gå för att uppnå detta är att via utbildningsformen yrkeshögskola ta ett 
initiativ till att starta specialistutbildning för undersköterskor. Det finns flera olika inriktningar som 
skulle kunna vara aktuella, exempelvis geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar), demensvård, 
psykiatri, IT i vård och omsorg eller andra inriktningar som bedöms vara relevanta. 
 
Kommunens anställda undersköterskor är en given målgrupp för dessa utbildningar, men även 
närliggande kommuner är i högsta grad berörda av en tänkt möjlighet till kompetensutveckling. 
Dessutom är det en styrka för en kommun som Mjölby att prioritera och utveckla utbildningar inom 
just formen yrkeshögskola. Den är särskilt anpassad för att i samarbete med näringslivet forma 
utbildningen på ett sätt som i mycket hög grad gör utbildade personer anställningsbara. 
 
Utifrån detta yrkar vi: 
- att kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en utredning med syfte att i Mjölby kommun starta 

en eller flera specialistutbildningar för undersköterskor, via utbildningsformen yrkeshögskola. 
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