Umeå kommun måste säkerställa att för- och grundskolans personal ges utrymme att jobba med
kärnuppdraget utifrån sin profession och verksamhet. Idag tvingas skolans personal göra uppgifter som
är långt ifrån deras yrken och tar tid från undervisningen och omsorgen. Inom förskolan ligger det på
personalen att tvätta alla leksaker, städa kyl och frys och att rengöra mattor. På de förskolor där det
saknas tillagningskök måste personalen också sköta disken. Även fönsterrengöring utförs av
personalen om inte rektor tagit ur förskolans egen budget för att anställa en extern utförare. Förskolans
och fritidshemmens personal har också ansvar för vikarieanskaffningen samtidigt som de ska öppna
verksamheten och är ensamma med barnen. Det sistnämnda är ofta förekommande och orsakar ett stort
stresspåslag för personalen, som dessutom väntas möta barn utifrån deras behov.
I grundskolan förväntas personalen hantera teknikstrul och se till att vikarier får fungerande digitala
verktyg. För- och grundskolans personal, med undantag för högstadiet, ska även beställa
förbrukningsvaror som toalettpapper och torkhanddukar under sin arbetstid.
Teknik, städ och övergripande administrativa uppgifter är inte direkt knutna till undervisning eller
omsorg. Det är uppgifter som successivt lagts på skolans personal, samtidigt som andra krav ökat och
andelen kollegor minskat.
Om Umeå kommun på allvar ska säkra kompetensförsörjningen, bedriva undervisning av god kvalitet
och erbjuda en trygg barnomsorg måste skolans personal få jobba med kärnuppdraget utifrån deras
yrkesval. Det är heller inte rimligt att för- och grundskolans personal ska använda sina resurser för att
motverka nedskärningar inom tekniska nämnden där frågan om städ och underhåll hör hemma.

att det anställs administratörer på övergripande nivå för att sköta vikarieanskaffning och
inköp av förbrukningsvaror för de verksamheter som idag saknar detta.
att tekniska nämnden ansvarar för och bekostar samtliga städ- och underhållsuppgifter som
idag utförs av skolans personal.
att tekniska nämnden stärker upp IT-avdelningen så att de även ansvarar för vikariers digitala
verktyg.

