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ALAFORS. Som en av 
tolv kommuner i landet 
låter Ale sina lokalvår-
dare genomgå utbild-
ningen PRYL – Projekt, 
Yrkesbevis och Lokal-
vård.

PRYL är en grund-
läggande och mycket 
omfattande lokalvårds-
utbildning som syftar 
till att ge såväl den 
erfarne lokalvårdaren, 
men även den som är 
ny i branschen, en gedi-
gen grund att stå på.

– Jag har fått en helt 
annan förståelse för 
arbetet och de produk-
ter som vi använder 
oss av, säger Ann-Sofi e 
Råneby Johannesson 
som också genomgått 
en handledarutbildning.

64 lokalvårdare inom olika 
sektorer i Ale kommun berörs 
av projektet.

– Alla ska genomgå utbild-
ningen och bli certifierade 
inom PRYL, säger Susanne 
Vehmanen enhetschef ser-
vice.

PRYL-utbildningen vidrör 
alla de specifika områden som 
lokalvårdarna kommer i kon-
takt med, alltifrån mopptek-
nik och olika slags städmaski-
ner till golvvård och hygien.

– Det ligger ett politiskt 
beslut till grund för den här 
satsningen. Förhoppningsvis 
innebär certifikatet att våra 
anställda lokalvårdare kan 
känna en annan stolthet för 
sitt arbete. Vi jobbar ständigt 
med att höja statusen för just 
den här yrkesgruppen, säger 
Susanne Vehmanen.

– Samtidigt som utbild-
ningen innebär att vi kan ge 
en ännu bättre service till våra 
kunder så ger det oss också 
ett kvitto på att personalen 
jobbar ergonomiskt riktigt. 
Arbetsmiljön är en viktig del 
i det hela. Förutom teknisk 
lokalvård omfattas utbild-
ningen av bemötande och 
tillgänglighet.

Ann-Sofie Råneby Johan-
nesson har arbetat nio år som 
lokalvårdare i kommunens 
tjänst. Hon har hela tiden 
utfört sitt jobb så som hon 
blivit lärd, men PRYL har 
tillfört en ny dimension åt 
arbetet.

– Nu har man fått en för-
djupad inblick i varför man 
behandlar golv på ett visst 
sätt. Det är bara ett exempel. 
I och med utbildningen har 
också gemenskapen stärkts 
i gruppen, säger Ann-Sofie 
som tjänstgör på Himlaskolan 
i Alafors.

– Vi jobbar alltid utifrån 

barnens bästa. Det är för dem 
vi gör arbetet. Vårt arbete 
ska bidra till att barnen är på 
plats i skolan och inte ligger 
hemma och är sjuka. Det görs 
genom att vårda lokalerna på 
rätt sätt. Här finns också en 
ekonomisk aspekt att väga 
in även om det i första hand 
handlar om säkerhet, säger 
Ann-Sofie.

Är det inte ett otacksamt 
arbete som ni har?

– Jo, på sätt och vis. Tio 
minuter efter att vi har städat 
så kan det vara skräpigt och 
stökigt igen. Huvudsaken 
är ändå att man vet med sig 
att det är rent i rummet. Jag 
tycker emellertid att situatio-
nen har blivit bättre än vad 
den var tidigare. Det gäller 
också samarbetet med skol-
personalen.

Får ni den uppskattning 
som ni förtjänar?

– Både ja och nej. Vår roll 
i skolans vardag är procentu-
ellt sätt ganska liten, men vi 
utför ändå en betydelsefull 
arbetsuppgift. Skulle vi inte 
städa toaletterna så hade man 
behövt stänga skolan efter två 
dagar.

– Som lokalvårdare är man 
också något mer än en städer-
ska som ser till att hålla rent 
och fint. Vi är vuxna i skolan 
och extra ögon i korridoren, 

en extra resurs helt enkelt. 
Vi är bra för barnen och bra 
för kommunen, avslutar Ann-
Sofie Råneby Johannesson.

FOTNOT. PRYL drivs av sektor 
Utbildning, kultur och fritid i Ale 
kommun och ingår i EU-projekten 
SKY och ESF.
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

Se fl er erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se

MONARK 3-VXL 28”DAM
MODELL KARIN
Aluram, godkänt lås, korg, belysning, 
kjolskydd. Ramhöjd 47cm och 51cm
Färg gammelrosa. Rek pris 4.995:-

CRESCENT 24” FLICK 3-VXL
MODELL RAN
Alu ram, godkänt lås, belysning,
Färger rosa, svart eller blå. 
Rek pris 4.495:-

SCOTT SCALE 950
29” MTB
Alu ram, 30-vxl shimano xt,
fox framgaffel, ramhöjd M eller L. 
Rek pris 15.995:-
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Liljana Tuzinovic, Elisabeth Stolt, Ann-Sofi e Råneby Johannesson och Lillvor Eklund är 
fyra lokalvårdare i Ale kommun som genomgått PRYL-utbildningen (Projekt, Yrkesbevis och 
Lokalvård) och handledarutbildning.  Utbildningen omfattar allt från rätt val av kemiska 
produkter till skötsel av olika golvmaterial. Denna kvartett kommer att utbilda och handleda 
kommunens lokalvårdare i Skyprojektet.
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– PRYL-utbildning ger gedigen grund

Satsning på kommunens lokalvårdare


