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Handlingar i ärendet:  

Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige  
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Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2013-09-25 
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MISSIV 1(1) 

2014-01-21 LJ2012/863 

  

 

   

Förvaltningsnamn  

  Landstingsfullmäktige  

Motion: Satsa på undersköterskorna 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet  

 

att behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt övriga 

utbildningsinsatser för undersköterskor/skötare i Landstinget i Jönköpings län 

inventeras, 

 

att en genomlysning av framtida yrkesområden och uppgifter för 

undersköterskor/skötare genomförs,  

 

att resultaten av ovanstående insatser redovisas till fullmäktige och finns med 

som underlag för satsningar inom detta område vid kommande budgetsprocess.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-01-21.  

 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta   

 

att motionens två första att-satser är besvarade, 

 

att tredje att-satsen avslås. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson   Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör 



 

YTTRANDE 1(3) 

2013-09-25 LJ 2012/863 

  

 

   

   

  Landstingsfullmäktige 

Motion: Satsa på undersköterskorna!  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet 

  

- att behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt övriga 

utbildningsinsatser för undersköterskor/skötare i Landstinget i Jönköpings län 

inventeras 

 

- att en genomlysning av framtida yrkesområden och uppgifter för 

undersköterskor/skötare genomförs 

 

- att resultaten av ovanstående insatser redovisas till fullmäktige, och finns med 

som underlag för satsningar inom detta område, vid kommande budgetprocess.  
 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping för yttrande. 

 

Utskottets beredning  
Utskottet har under beredningen av motionen efterfrågat synpunkter och 

information från fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet och 

personaldirektör Anders Liif. Information har även hämtats från Qulturum, 

Kunskapscentrum i Syd, Landstinget Kronoberg, och Region Västra Götaland. 

Planeringsgruppen har på uppdrag av utskottet träffat företrädare för 

Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping.  

 

Undersköterskor utgör den näst största yrkesgruppen i Landstinget men har 

minskat i relation till sjuksköterskor, detsamma gäller för närliggande landsting 

och i landet i stort. Under perioden 2002-2011 har undersköterskorna minskat 

med 18 procent, samtidigt har sjuksköterskornas andel av de anställda ökat med 

13 procent i Landstinget i Jönköpings län. Detta kan ställas i relation till antalet 

vårdplatser, och därmed omvårdnadsbehovet som undersköterskor har ett särskilt 

ansvar för. Antalet vårdplatser har minskat med 13 procent under samma period 

då fler patienter vårdas i öppenvård och med kortare vårditider på sjukhus. 

Kortare vårdtider kan emellertid även betyda att de patienter som vårdas på 

sjukhus har ett större vård- och omsorgsbehov än tidigare.  

 



 

YTTRANDE 2(3) 

2013-09-25 LJ 2012/863 

 
 

 

Undersköterskorna deltar i landstingets egna utbildningsinsatser, men är 

missgynnade gällande externa utbildningar på grund av att många i gruppen 

saknar högskolebehörighet. Undersköterskor kan emellertid delta i utbildningar på 

högskolenivå, antingen genom uppdragsutbilding där beställaren bestämmer 

innehåll och vem ska gå, eller på ordinarie kurser där en beställare kan köpa 

platser i mån av plats.  

 

Utskottet har sett exempel på hur undersköterskors och skötares behov om 

utbildning och kompetensutveckling kan tillgodoses på lite olika sätt, antingen 

med inriktning på specialisering eller på grundläggande kompetens. Landstinget i 

Kronoberg har i samarbete med kommunerna i Kronobergs län bedrivit 

yrkeshögskoleutbildningar för bland annat skötare inom psykiatri och rätts-

psykiatri, samt för specialistundersköterska med följande inriktningar: barn, äldre 

och palliativ vård. Dessa utbildningar har inneburit heltidsstudier för deltagarna 

som mestadels hämtats från det egna länet, som tjänstlediga från kommuner och 

landsting. Vid Skaraborgs sjukhus har man med start 2005 skapats ett system för 

att ge undersköterskor en kompletterande yrkesutbildning och yrkesträning i 

organiserad form, vilket lett till kompetensbevis efter examination på den egna 

arbetsplatsen, arbetssättet har spridits till andra sjukhus i Västra Götalands-

regionen. Arbetet med kompetensbevis utvecklas för närvarande med ett 

utbildningspaket för fördjupad kompetens, för att möjliggöra arbetsrotation utifrån 

strategier för kompetens- och bemanningsförsörjning 

 

Framtiden ställer nya krav på vården och vårdens utövare. Det är därför angeläget 

att medarbetarna får den kompetensutveckling som framtidens vård kräver. Alla 

medarbetare ska kunna se sin egen roll i helheten för att uppfylla kraven för en 

god och säker vård. Det kan finnas behov av att mer systematiskt titta på framtida 

kompetensbehov inom alla yrkesgrupper  inte enbart för undersköterskor.  

 

Det är viktigt att rätt kompetens väljs vid tillsättning av tjänster, det innebär inte 

nödvändigtvis högst utbildningsnivå. Utskottet kan konstatera att det såväl bland 

sjuksköterskor som undersköterskor finns en upplevelse att deras kompetens och 

kunskap ibland inte tas tillvara på bästa sätt. Utskottet vill understryka behovet av 

att rätt kompetens används där den bäst behövs oavsett yrkestillhörighet.  

 

 

Förslag till beslut 
 

Utskottet föreslår att fullmäktige beslutar  

 

- att motionens två första att-satser ska anses besvarade 

 

 

 

 



 

YTTRANDE 3(3) 

2013-09-25 LJ 2012/863 

 
 

 

- att motionens tredje att-sats avslås 

 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET JÖNKÖPING 

 

 

 

 

Urban Blomberg   Charlotte Jerkelund 

Ordförande    Utskottssekreterare  

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 
§§ 44-51 
Tid: 2013-09-25 10:00-14:30 
 

 

Plats: Ögonkliniken, samt Konferensrum Cymbalen 

Länssjukhuset Ryhov 

§44  
LJ2012

/863 

Motion: Satsa på undersköterskorna! 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet 

 

- att behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt 

övriga utbildningsinsatser för undersköterskor/ 

skötare i Landstinget i Jönköpings län inventeras 

 

- att en genomlysning av framtida yrkesområden och 

uppgifter för undersköterskor/skötare genomförs 

 

- att resultaten av ovanstående insatser redovisas till 

fullmäktige, och finns med som underlag för satsningar 

inom detta område, vid kommande budgetprocess.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Vid utskottets sammanträde den 16 juni återremitterades 

yttrandeförslaget till planeringsgruppen för ändringar i text 

och eventuellt i beslutsförslag.  

 

Nu finns ett förslag till yttrande för beslut. 

 

Urban Blomberg (M) yrkar bifall till yttrandeförslaget.  dvs 

att motionens två första att-satser besvaras, samt att 

motionens tredje att-sats avslås. 

 

Inga Jonasson (V) yrkar bifall till motionen.  

 

Annika Nordin (S) yrkar bifall till motionen.  

 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att 

utskottet bifallit yttrandeförslaget, dvs att motionens två 

första att-satser besvaras, samt att motionens tredje att-sats 

avslås. 

 

Omröstning begärs, med följande propositionsordning.  

 

De som bifaller Urban Blombergs yrkande röstar JA. 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 
§§ 44-51 
Tid: 2013-09-25 10:00-14:30 
 

 

De som bifaller Annika Nordin och Inga Jonassons yrkande 

röstar NEJ. 

 

JA röstar följande sju (7) ledamöter:  

Urban Blomberg (M), Eva Lundemo (C), Eva Nilsson (M), 

Karin Velinder (M), Stig-Arne Tengmer (FP), Kerstin 

Klasson (MP), Per Svenhall (SD). 

 

NEJ röstar följande sex (6) ledamöter:  

Annika Nordin (S), Johanna Gustavsson (S), 

Magnus Lagerqvist (S), Jonas Magnusson (S),  

Rachel de Basso (S), Inga Jonasson (V) 

 

Utskottet beslutar:  

- att yttra sig i enlighet med förslaget till yttrande, dvs att 

motionens två första att-satser besvaras, samt att motionens 

tredje att-sats avslås. 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslutet till förmån till sina egna yrkanden 

 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Stig-Arne Tengmer  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Charlotte Jerkelund 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 1-19 

Tid: 2014-01-21, kl 13:00-15:10 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 8 

Dnr 

LJ2012 

 /863 

Motion: Satsa på undersköterskorna 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att behovet av utbildnings- kompetensutvecklings- samt 

övriga utbildningsinsatser för undersköterskor/skötare i 

Landstinget i Jönköpings län inventeras, 

 

att en genomlysning av framtida yrkesområden och 

uppgifter för undersköterskor/skötare genomförs,  

 

att resultaten av ovanstående insatser redovisas till 

fullmäktige och finns med som underlag för satsningar inom 

detta område vid kommande budgetsprocess.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionens två första att-satser är besvarade 

och att tredje att-satsen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till 

motionen.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med 

utskottets förslag 

 

Votering begärs där följande voteringsproposition godkänns:  

Föreliggande förslag mot Carina Ödebrinks yrkande.  

 

För bifall till föreliggande förslag (JA) röstar Håkan 

Jansson,  

Maria Frisk, Helena Stålhammar, Lena Skaring Thorsén 

Märta Svärd, Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin 

Wengholm och Torbjörn Eriksson.  

 

För bifall till Carina Ödebrinks yrkande (NEJ) röstar Carina 

Ödebrink, Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Ann-Kristin 

Göransson, Agneta Johansson och Bo Kärreskog. 

 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 1-19 

Tid: 2014-01-21, kl 13:00-15:10 
 

 

 

att motionens två första att-satser är besvarade, 

 

att tredje att-satsen avslås. 

 

Reservation Socialdemokraterna 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson Anders Berglund  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


