Svar på frågor från Kommunal Norrtälje
Inför valet fick Miljöpartiet svara på frågor som skickades ut från Kommunal Norrtälje
angående vård, omsorg och skola. Så här svarade vi:
Fråga 1: Hur ska ert parti säkerställa att vård, omsorg samt barn och skola får
tillräckliga resurser för att kunna arbeta med att säkerställa en bemanning som
också mynnar ut i en sund arbetsmiljö?
Inledningsvis vill vi tydliggöra att Miljöpartiet i sina budgetförslag har som en av
utgångspunkterna att finansiering av det kommunala grunduppdraget, det ansvar som enligt
kommunallagen åligger kommunerna att ordna, måste prioriteras högst. Bland dessa
uppdrag återfinns ju, som ni mycket väl vet förstås, precis de verksamheter som ni
representerar. Därtill kommer i princip socialtjänst, planuppdraget, ordnande av hälso- och
miljöskydd, VA och räddningstjänst. Att dessa verksamheter har en tillräcklig finansiering
måste säkerställas innan medel fördelas för andra ändamål. Det vi kan lova är att det i ett
budgetförslag där Miljöpartiet är med kommer dessa prioriteringar att synas. Tillräcklig
bemanning är en grundförutsättning inte bara för en sund arbetsmiljö, utan också för en
verksamhet av god kvalitet som levererar bra resultat. Vi måste få bukt med dåliga scheman,
hög personalomsättning och orimliga arbetssituationer, och för det krävs tillräcklig
finansiering.
Fråga 2 Hur ska ert parti säkerställa att personal i förskola och skola får
adekvat utbildning?
Miljöpartiet anser att vad som är adekvat utbildning och vilka som behöver ta del av den i
första hand är en fråga för medarbetarna och deras chefer i verksamheterna. Därmed
behöver det finnas utrymme i budgetprocessen för att inhämta underlag från enheterna om
vilka utbildningsbehov som föreligger. Till det kan ju förstås komma centrala
utbildningssatsningar som exempelvis utbildning kring NPF-anpassning etc. Utifrån
behovsbilden blir det återigen en fråga om tillräcklig finansiering av utbildningarna samt att
säkerställa en organisation med tillräckliga personalresurser för att möjliggöra att en del av
personalen är iväg på utbildning. Vi eftersträvar att barn och elever ska mötas av personal
som är väl bekanta med verksamheten, genom exempelvis en tillräcklig vikariepool. Vi vill
passa på att uppmärksamma behovet att utbildad personal även i fritidshemmens
verksamheter. Fritidshemmens uppdrag enligt läroplanen, och dess möjligheter att bidra till
både förbättrade kunskapsresultat och god psykosocial miljö i elevgrupperna, underskattas
enligt vår mening när det kommer till frågor om personalförsörjning.

Fråga 3 Hur ska ert parti arbeta för att vård, omsorg, förskola och skolas
personal skall få regelbundna hälsokontroller likt de hälsokontroller vissa
andra, oftast mansdominerade yrken har för att undvika arbetsrelaterad
ohälsa?
Med en i grunden tillräcklig finansiering torde det kunna vara fråga för ledande
tjänstepersoner och arbetstagarna att välja att prioritera, varav svaret på denna fråga
hänger ihop med svaret på fråga 1. Rent principiellt har Miljöpartiet som grundsyn att
problem i första hand ska förebyggas för att slippa åtgärdas i efterhand. Hälsokontroller,
såväl som möjlighet till friskvård och en hållbar arbetssituation, är ju förstås en del av
grunden för detta. Generellt kommer en budget lagt av Miljöpartiet att prioritera tidiga
insatser och brett förebyggande arbete oavsett om det gäller personal, brukare, barn eller
elever.
Fråga 4 Hur ska ert parti arbeta för att infria vårt krav på ersättning för
arbetsskor?
Frågan om ersättning för arbetsskor borde vara en liten fråga. Inte liten i fråga om vikt, utan
det borde vara en liten sak att tillgodose en sådant rimligt krav. Egentligen är frågan precis
så enkel som ni lägger fram det – det är inte motiverat att just personal inom Kommunals
arbetsområden inte skulle ha rätt till detta när det är praxis inom för så många andra
arbetstagargrupper. Med det sagt är det tveksamt om frågan ens skulle behöva vara en
politisk fråga. Med en i grunden tillräcklig finansiering torde det kunna vara fråga för ledande
tjänstepersoner och arbetstagarna att välja att prioritera, varav svaret på denna fråga
hänger ihop med svaret på fråga 1. Ibland är det dock så att politiken ändå behöver vara
inne och peta i sakfrågor, och i så fall är vi beredda att göra det.

