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Personal  
Kommunen en bra arbetsgivare  

En viktig tillgång för att nå framgång i den kommunala verksamheten är personalen. 

Vi behöver medarbetare med hög kompetens och ett starkt engagemang. 

Personalpolitiken, tillsammans med skapandet av en stark arbetsrätt, en jämställd 

arbetsmarknad och nära samverkan med fackföreningarna, är socialdemokratins 

viktigaste grundstenar. Vi vill med tydlighet visa vad vi vill med vår personalpolitik 

som visar att vi är ett föredöme som arbetsgivare. Likvärdiga arbeten och yrken ska 

avlönas lika oavsett kön.  

En attraktiv arbetsplats ska erbjuda både trygghet och goda utvecklingsmöjligheter. 

Ett bra klimat för personalinflytande och goda möjligheter för kompetens- och 

löneutveckling kommer att vara avgörande för att kommunen ska framstå som en 

attraktiv arbetsgivare. 

Vi vill pressa tillbaka sjukskrivningstalen och minska ojämlikheten på̊ 

arbetsmarknaden. Detta uppnås genom en bra arbetsmiljö och att medarbetarna får 

möjlighet till att vara delaktiga och ha inflytande över de beslut som påverkar deras 

vardag på̊ arbetsplatsen. 

 

Socialdemokraterna vill 

 erbjuda trygga anställningar 

 

 säkerställa en bra och tidig rehabilitering vid sjukdom  

 

 utveckla det systema*ska arbetsmiljöarbetet samt följa upp detsamma så a+  

 det fungerar på alla nivåer i verksamheterna  

 

Heltid  

Mandatperioden som gick så genomförde Socialdemokraterna ett av sina många 

vallöften och det var att alla anställningar i grunden skulle vara heltid där den 

anställde själv fick en möjlighet att välja sin egen tjänstgöringsgrad. Detta blev 

verklighet inom vård och omsorg och LSS. Nu vill vi gå vidare med övriga kommunala 

verksamheter. Vi vill också a+ det ska ställas krav på hel*d vid offentlig upphandling. 

Det innebär att vi nu vill införa rätt till heltid i hela den offentligt finansierade 

välfärden. Bra arbetsvillkor för de anställda är en förutsättning för att vården, 

omsorgen och servicen ska hålla en hög kvalitet. Med ett större inflytande från den 

enskilde kan nya arbetstidsmodeller utvecklas.  
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Socialdemokraterna vill 

 att alla anställda ska få rätten till heltid men möjligheten att själva välja  

 tjänstgöringsgrad 

 

Friskvård  

Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som bidrar till att främja hälsan. 

Motion gör att vi mår bättre och trivs på jobbet. Personalen håller sig friskare och 

därmed minskar sjukskrivningarna. Vi vill genom effektiv och god personalpolitik ge 

arbetstagaren en god arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. 

För att friskvård ska bli mer jämställd vad gäller alla människors lika värde och 

möjligheter a+ delta så behöver utbudet breddas och det ska bli möjligt a+ använda 

friskvårdsbidraget till olika aktiviteter. Vi höjde under förra mandatperioden 

friskvårdsbidraget från 500 kr till 1500 kr. Nu vill vi att under denna mandatperiod 

gå vidare och höja det ytterligare. 

Socialdemokraterna vill 

 höja friskvårdsbidraget  

 

 erbjuda friskvård för personalen på arbetstid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


