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ästerås stad står inför stora rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov.
Vi vill att Västerås ska bli Sveriges bästa arbetsgivarkommun. För att klara det
krävs en lång rad insatser. De åtgärder som behövs ska vara långsiktiga och leda
till strukturella förbättringar. Vi inför nu heltid som norm och vill slopa delade
turer, införa fria arbetskläder och skapa jämlika arbetsvillkor. Vi vill också
förbättra dialogen med de fackliga organisationerna.
Ingen ska behöva bli sjuk på grund av sina arbetsförhållanden. Mycket har gjorts
för att hålla nere sjukskrivningstalen i Västerås. Det senaste året har ökning
hejdats men talen måste ner ytterligare. De åtgärder som vi föreslår syftar till att
påskynda den utvecklingen.

Under den gångna mandatperioden har vi Socialdemokrater varit drivande i att
önskad tjänstgöringsgrad införts i Västerås stad. Det innebär att en gång om året
kan alla tillsvidare anställda ändra sin tjänstgöringsgrad uppåt eller nedåt efter
önskemål. Nu går vi vidare och inför heltid som norm.
Heltid som norm ska vara infört i hela Västerås stad senast 31 maj 2021.

Alla tillsvidareanställningar ska skrivas om till heltid och alla nya tjänster som
utlyses ska vara heltid. Det ska fortfarande vara möjligt att önska sig ner i
sysselsättningsgrad.
Den största skillnaden mellan önskad tjänstgöringsgrad och heltid som norm
handlar om att det blir naturligt att fler som arbetar inom kvinnodominerade
yrken att arbeta heltid och det ger en möjlighet för många kvinnor att ta större
makt över sin egen livssituation. Heltid som norm – för både kvinnor och män –
bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer
jämställt samhälle.

På totalen har de delade turerna inte ökat i Västerås stad de senaste fyra åren,
men de har heller inte minskat. Nu när önskad tjänstgöringsgrad är infört i hela
organisationen måste vi ta nästa steg att arbeta bort de delade turerna. I
samband med att vi inför heltid som norm ska vi också ta bort de delade turerna
som idag främst drabbar undersköterskor och vårdbiträden.
Visstidsanställningar och timvikarier ska i största möjliga mån ersättas av
tillsvidareanställningar.

I dag har personal inom kommunens förskolor, vård- och omsorgsboenden,
hemtjänst och boendestödjare till viss del fria arbetskläder.
Personal på förskolor och fritis, hemtjänst och vård- och omsorgspersonal ska ha
rätt till alla arbetskläder som behövs för att utföra sitt arbete. Kräver arbetet till
exempel varma vinterskor ska arbetsgivaren hålla med det.

Västerås stad är en stor arbetsgivare med omkring 10 000 medarbetare. Av
medarbetarna är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Kvinnorna arbetar
huvudsakligen inom traditionellt kvinnodominerad verksamhet som vård,
omsorg och barnomsorg. Männen arbetar på samma sätt huvudsakligen inom
mansdominerad verksamhet som fastigheter, parkskötsel, anläggningsarbete och
stadsbyggnad.

Trots liknande förutsättningar när det till exempel gäller krav på utbildning och
arbetets svårighetsgrad råder fortfarande stora skillnader mellan arbetsvillkoren. I
de kvinnodominerade yrkena är det generellt fler medarbetare per chef, sämre
förmåner, mindre tillgång till tjänstebil, arbetskläder med mera.
För att klara framtidens kompensförsörjning måste arbetsvillkoren bli jämlika.
Inför budget 2019 och ett stort antal år framåt ska medel avsättas för att ge
jämställda förutsättningar till verksamheterna oavsett om de huvudsakligen
bemannas av kvinnor eller män. Det gäller till exempel följande områden:
En chef ska inte ha fler än 35 medarbetare. Då finns möjlighet att se och bekräfta
medarbetarna samt att vara en närvarande chef. Sjuktalen antas sjunka och
medarbetarna kunna leverera välfärd med bättre kvalitet och effektivitet.
Antal enheter: En chef ska ha ett rimligt antal enheter att vara chef över.
Fordon, mobiltelefoner, arbetskläder och så vidare som är att beteckna som
redskap för att arbetet ska kunna fullgöras ska bekostas av arbetsgivaren. Den
enskilde ska inte behöva hålla med egen bil etc. Medarbetare som vistas utomhus

betydande del av arbetsdag ska få varma och funktionella kläder av arbetsgivaren.
I dag erbjuds exempelvis medarbetare inom räddningstjänsten att träna på
arbetstid, i syfte att inte göra sig illa vid utryckning. Samma erbjudande ska finnas
för medarbetare inom exempelvis vården.
Idag har vi lyckats med målet att genomföra lika lön för lika arbete. Under
kommande mandatperiod ska vi påbörja nästa steg, att ge lika lön för likvärdigt
arbete.

I Västerås finns sedan många år en modell för facklig samverkan. Vi vill fortsätta
att förbättra medarbetarnas inflytande och medbestämmande.
Vi vill öka tillitsstyrningen. Den detaljerade tidssättningen inom vård och omsorg
ska bort.

