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Stärka välfärden

De största utmaningarna för att klara av att möta framtidens behov av vård och
omsorg är att tillräckligt många väljer att utbilda sig inom dessa välfärdsyrken samt att
de som idag arbetar med detta väljer att stanna kvar och vara en del av att utveckla
den framtida välfärdssektorn. Då krävs det mer systematiska och strukturerade
åtgärder än det som sker idag. 

Det går inte att enbart vara nöjd med att det fungerar bra, det krävs ett mer
framtidsinriktat och offensivt arbetssätt.

Det ska vara ett arbete som ger utvecklingsmöjligheter, påverkansmöjligheter och
som möter personalens olika behov i olika skeden i livet. För att nå dit så krävs det
att arbeta för en jämlik och jämställd arbetsplats där alla upplever sig att de är lika
mycket värda oavsett vad de bidrar med i helheten. 

Fokuset i det korta skedet måste vara att få fler intresserade att utbilda sig inom dessa
yrken. Då är den bilden som ges redan i grundskolan en viktig pusselbit. Det är då
man väljer att söka sig till vård- och omsorgscollege och därmed tar sitt första steg
mot en framtid i vården. Det är även under dessa år som ungdomarna funderar över
sina framtida yrkesval och om vården blir mer tillgänglig så kommer det öka intresset.
I framtiden behöver även ett systematiskt arbete ske med de som i vuxen ålder väljer
att skola om sig till vårdyrken.

Socialdemokraterna föreslår regionfullmäktige besluta att

● Systematiskt bygga ut “sommarkraft” så att det kan göras regelbundet under
hela året (och därmed byta namn)

● Göra en plan för fler praktik- och traineeplatser i region Halland regi.
● Inför en anställningsgaranti för de ungdomar som lämnar vård- och

omsorgscollege med relevant praktik och godkända betyg. 
● Tillsammans med de halländska kommunerna kartlägga, planera och

regelbundet genomföra riktade spetsutbildningar för undersköterskor. 

● Regionen aktivt verkar för fler YH-utbildningar och ökade antal platser på
vuxenutbildningarna inom relevanta områden.
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