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ARBETSGIVARPOLITISK STRATEGI
FÖRORD 
Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att ställa 
krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell. När välfärden 
fungerar och omfattar alla blir samhället starkare. En fungerande välfärd med hög kvalitet är 
helt beroende av att det finns kompetenta, yrkeskunniga medarbetare i välfärden - som trivs och 
utvecklas i sitt arbete. 

Sveriges vanligaste yrke är undersköterska. Den offentliga sektorn är en mycket stor arbetsgiva-
re, vilket medför ett stort ansvar för de villkor undersköterskor, lärare, administratörer och alla 
andra välfärdsarbetare jobbar under. Socialdemokraterna ska vara ett föredöme och visa vägen 
för en god arbetsgivarpolitik. Socialdemokraterna Östergötland ska driva politik som stärker 
medarbetarnas anställningsvillkor, arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

Det är politikens uppgift att säkra en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, både för nuva-
rande och blivande anställda i våra östgötska kommuner och i regionen. Inte minst coronapan-
demin har blottlagt brister i arbetsmiljön inom den offentliga sektorn och har dessutom i tider 
av utbrett hemarbete tydligt illustrerat hur viktig arbetsplatsen är i ett fungerande vardagsliv. 
En av de större utmaningarna som den offentliga sektorn står inför handlar om kompetensför-
sörjning. Att i framtiden med de massiva pensionsavgångar som kommer att genomföras under 
de kommande åren kunna garantera tillgång till rätt utbildad personal inom skola, vård och 
omsorg ställer krav på oss socialdemokrater som vill värna och utveckla den svenska välfärdsmo-
dellen. Vi fokuserar arbetet genom en arbetsgivarstategi bestående av fem viktiga områden, där 
prioriterade insatser för varje område pekas ut. 
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GODA ARBETSVILLKOR GER GOD KVALITET
Rätten till ett tryggt arbete som det går att försörja sig på är i grunden en frihetsfråga. Varje 
människa måste kunna förverkliga sitt liv och sina drömmar. Därför måste heltid och tillsvi-
dareanställning vara norm på arbetsmarknaden. Trygghet och goda, långsiktiga villkor skapar 
utveckling, engagemang, kontinuitet och underlättar dessutom rekrytering av personal.

Arbetslivet ska vara hållbart. Alltför många som jobbar inom det offentliga upplever stress 
och brister i arbetsmiljön som en del av arbetsvardagen. Saknas balans mellan arbete och fritid 
saknas förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Delade turer ska därför avskaffas och företags-
hälsovård och friskvård utökas för att motverka skadlig stress. Arbetsgivaren ska ge alla anställda 
förutsättningar att upprätthålla balansen mellan arbete och fritid.

Alla medarbetare ska ha stort inflytande över sin egen arbetssituation, få vara med och utveck-
la sitt yrke och vara delaktig i beslut och organisering av arbetsplatsen. Dialog och samverkan 
mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är av central betydelse. Målet är att alla ska få 
uppleva arbetsglädje, trygghet och känna yrkesstolthet.

Lön och tydliga utvecklingsmöjligheter är viktiga inslag i arbetsgivarpolitiken. En väl funge-
rande lönebildning med tydliga kriterier hjälper till att behålla och rekrytera medarbetare med 
rätt kompetens. Lönesamtalets roll är grunden för en tydlig koppling mellan lön och utveckling 
inom yrket. Lönespridningen ska kunna förklaras och vara rimlig. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland: 

• Införa rätten till heltid som norm 
• Begränsa och minska användningen av anställningsformen allmän visstidsan  

ställning
• Minska användandet av timanställda
• Avskaffa delade turer helt
• Erbjuda en utökad företagshälsovård med fokus på att förebygga stressproblematik och 

skapa god arbetsmiljö
• Införa hållbara scheman med arbetstider som kan anpassas både efter verksamhetens krav 

och medarbetarens livssituation
• Garantera tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsutbildning 

som undersköterska och barn- och fritidsprogrammet som barnskötare

EN ARBETSPLATS UTAN SAMVETSSTRESS
En fungerande arbetsplats förutsätter en arbetsvardag utan långvarig stress, där bemanningen är 
tillräcklig för de arbetsuppgifter som finns. På arbetsplatser med obalans mellan bemanningen 
och arbetsbördan skapas ofta en negativ spiral med hög personalomsättning, sjukskrivningar 
och tillfälliga vikarier. Att organisera bort samvetstressen blir en viktig uppgift för chefer och ar-
betsgivare, det kan till exempel handla om att förbättra schemaläggning och öka bemanningen. 
För att komma tillrätta med kompetensförsörjningen och få unga att söka sig till välfärdens 
yrken krävs attraktiva arbetsplatser, men vi måste också behålla nuvarande anställda. Att vara 
en attraktiv arbetsgivare handlar bland annat om organisering, samverkan och digitalisering på 
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människans villkor. 
Ökad digitalisering ska göra arbetet säkrare och förenkla arbetssätt. Stöd och utbildning i digita-
la system och arbetssätt ska kännetecknas av hög delaktighet och konstruktiv dialog. 
Ledarskapet spelar stor roll för ett fungerande arbetsliv. Ett bra ledaskap är nyckeln till goda 
verksamhetsresultat, rätt lönesättning och fungerande dialog på arbetsplatserna. Det förutsätter 
att cheferna har en rimlig mängd anställda under sig. 

Arbete ska vara en källa till trygghet, egen försörjning och frihet - inte något som gör oss sjuka. 
Alla ska ha ett tryggt jobb där man varken blir utnyttjad eller utsliten. Det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet ska därför vara en ledstjärna på alla arbetsplatser och tidiga signaler på 
ohälsa ska tas på allvar. Vi får en verksamhet med god kvalitet genom att hela tiden hålla ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete pågående. De årliga arbetsmiljöundersökningarna ska följas upp 
och utmynna i åtgärder. Arbetsgivaren ska ta ett aktivt ansvar för arbetsmiljön även vid distans-
arbete. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland: 

• Att medarbetarperspektivet ska finnas med i digitaliseringsarbetet, med stöd, utbildning 
och i enkla, användarvänliga system 

• Ge ledare tillgång till chefsutvecklingsprogram av hög kvalitet 
• Säkerställa att antalet medarbetare som en chef ansvarar för är rimligt ur ett arbetsmiljöper-

spektiv, som högst 25 personer
• Uppvärdera det hälsofrämjande arbetet på alla arbetsplatser
• Genomföra årliga arbetsmiljöundersökningar som följs upp och utmynnar i åtgärder

MAKT I DET EGNA ARBETET 
Egenmakt och inflytande har många olika skepnader. Det kan handla om att känna ett förtroen-
de från arbetskamrater och chefer eller till den egna förmågan. För att öka egenmakten i arbetsli-
vet måste flera hinder undanröjas.

Välfärden är inget löpande band. När man jobbar med människor måste det finnas tid och 
utrymme att själv bedöma vad som behöver göras. En väl fungerande välfärd med hög kvalitet 
kan inte detaljstyras. Minutscheman och andra arbetssätt som skapar stress och omöjliggör den 
anställdes makt över det egna arbetet ska avskaffas. Styrningen ska vara baserad på tillit. 
Idag går mycket tid åt till administration och dokumentation. Många tar det säkra före det 
osäkra eftersom insatser ofta ifrågasätts i efterhand och det inte alltid är tydligt vad som måste 
dokumenteras. Den ökade dokumentationsbördan måste minskas genom tydliga riktlinjer.

”ARBETET SKA VARA EN KÄLLA TILL 
TRYGGHET, FÖRSÖRJNING & FRIHET - INTE 
NÅGOT SOM GÖR OSS SJUKA”
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Trots att det arbete man utför är livsnödvändigt, brottas en del välfärdsyrken med bilden av låg 
status. Att stärka yrkesstoltheten, öka arbetsglädje och tilliten till den egna förmågan är avgöran-
de för att vända bilden av att jobba inom välfärden. Det är heller inte alltid som karriärvägar och 
utvecklingsmöjligheter är tydliga vilket kan få till följd att yrket inte blir lika attraktivt. Även 
möjligheten till fortbildning måste lyftas fram.

För att öka de anställdas makt över det egna arbetet måste diskriminerande strukturer bort. Ett 
jämställt arbetsliv ska vara en självklarhet. #Metoo-avslöjandena visar att vi måste vara vaksam-
ma på trakasserier. Även löner, rekrytering och balans mellan arbete och fritid har kopplingar 
till jämställdhet. Skillnader mellan könen i arbetsrelaterad ohälsa måste uppmärksammas och 
motverkas. 

Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill vi sträva 
efter att uttaget ur föräldraförsäkringen sker mer jämlik mellan könen. Lönekartläggningarna 
och annan könsuppdelad statistik ska användas för att underlätta analys av negativa mönster. 

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland: 

• Avskaffa minutscheman i välfärden
• Minska dokumentationsbördan genom tydliga riktlinjer
• Tillgodose att karriärvägar finns inom varje yrke
• Införa arbetssätt och utbildningar som motverkar diskriminering och sexuella trakasserier 
• Att styrningen av välfärden och verksamheten ska vara baserad på tillit 

VÄXA OCH UTVECKLAS PÅ JOBBET
Det måste vara roligt att utvecklas. Att se vilka kunskaper du har i bagaget och bygga på med 
kunskap som härrör från den senaste forskningen gynnar alla parter. Även genom att visa på 
olika karriärvägar blir välfärdens yrken mer intressanta. Inom studievägledning ska yrken inom 
det offentliga presenteras som ett bra framtidsval. 

Ska man kunna växa på jobbet måste man få en bra start. Då är introduktion och mentorer en 
självklarhet. Man måste kunna läsa och förstå instruktioner på svenska, då det lätt blir ett ar-
bets¬miljöproblem om språket brister när kollegor måste gå in och kompensera. Anställda som 
saknas tillräckliga kunskaper i svenska ska erbjudas utbildning och språkutveckling i svenska 
språket parallellt med anställningen. Anställda som tar ett stort ansvar för språkcoachning ska 
kompenseras och avlastas i andra arbetsuppgifter. Dold kunskap ska synliggöras och bedömas 
genom så kallad validering.

I en föränderlig tid blir viss kunskap lätt gammal – både om hur man bäst utövar sitt yrke och 
hur arbetsplatser och organisation bör utformas. Därför är aktuell forskning av vital betydelse 
om vi vill att alla ska få del av världens bästa välfärd. Alla anställda ska erbjudas en strukturerad 
kompetensutveckling och vidareutbildning inom sitt yrke.  

Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på kompetensförsörjningen. Ju äldre vi blir 
desto mer i behov av vård och omsorg är vi. Många som snart går i pension har stor kunskap och 
erfarenhet som yngre och nyanställda kan ha nytta av. Det är därför viktigt att skapa genera-
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tionsväxlingsprogram där sådan kunskap tas till vara. Detta gäller inte bara vård och omsorg. 
En fungerande generationsväxling kan attrahera fler att välja ett välfärdsyrke och vara ett led i 
arbetet med integration och arbetsmarknadsfrågor. Det är också viktigt att få äldre att stanna 
kvar genom anpassning av arbetsuppgifter.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland: 

• Göra mentorer och introduktionsprogram obligatoriska inslag vid nyanställning
• Erbjuda personal med otillräckliga språkkunskaper utbildning och språkutveckling på 

arbetstid
• Kompensera och avlasta den i arbetslaget som tar stort ansvar för språkcoachning
• Erbjuda validering i bristyrken 
• Införa generationsväxlingsprogam för att säkra kompetensförsörjningen
• Att alla anställda ska erbjudas en strukturerad kompetensutveckling och vidareutbildning
• Införa fler utbildningsplatser för vidareutbildning på yrkeshögskolan

UPPHANDLINGENS AVGÖRANDE ROLL
Arbetsplatser utan samvetsstress och med goda arbetsvillkor ger god kvalitet, särskilt om med-
arbetaren ges ökad makt över sitt arbete och får växa och utvecklas. Men allt detta kan kullkas-
tas när en vara eller tjänst upphandlas. Därför måste poängteras att det politiska ansvaret inte 
försvinner vid en upphandling. Snarare ökar ansvaret. 

Krav på kollektivavtal, tillsammans med andra krav bidrar till att anställda får villkor i nivå med 
de avtal som finns på arbetsmarknaden. Detta bidrar också till att konkurrensen i upphandling-

Foto: Martina Huber
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en kan ske på lika villkor utan lönedumpning. Särskilt viktigt är att samtliga underentreprenader 
i en upphandling omfattas av samma krav oavsett antalet underentreprenader som inte bör 
överstiga två led. 

Vid upphandlingar ska vi ställa krav på sociala villkor som bidrar till fler arbetsplatser tar ansvar 
för att få människor som står utanför arbetsmarknaden kommer ett steg närmare ett arbete och 
egen försörjning. 

Exempel på frågor som kan finnas med för att garantera bra villkor vid upphandlingar är krav på 
heltid som norm, meddelarfrihet, semester, pension, försäkringar, arbetstid, lön och ersättningar 
samt personalövertagande vid verksamhetsövergång. 

Innovationsupphandlingar och utvecklingsuppdrag kan komplettera den befintliga verksam-
heten och bidra till utveckling genom att få in nya perspektiv och erfarenheter. Uppföljningen 
och efterlevnaden av ingångna avtalskrav måste ske systematiskt och i en dialog med arbetsmark-
nadens parter. Det ska finnas möjligheter till kännbara sanktioner om avtalen inte följs. 
Den som är inhyrd på en arbetsplats har svårt att göra sin röst hörd, att få del av kompetensut-
veckling och påverka det dagliga arbetet. Det är därför viktigt att avskaffa beroendet av inhyrd 
personal via bemanningsföretag.

Med anledning av ovanstående vill Socialdemokraterna Östergötland: 

• Ställa höga krav på bra villkor för de anställda vid upphandlingar (även LOV)
• Ställa krav på sociala villkor som bidrar till att ge människor som står utanför arbetsmarkna-

den en väg in
• Begränsa antalet underentreprenader vid upphandling till två led och att underentreprenö-

rer ska godkännas av upphandlaren
• Öka uppföljningen för att se att upphandlade företag håller ingångna avtal
• Fastställa och genomföra kännbara sanktioner vid avtalsbrott
• Avskaffa beroendet av inhyrd personal via bemanningsbolag

”VI SKA STÄLLA KRAV PÅ SOCIALA 
VILLKOR SOM BIDRAR TILL FLER TAR 
ANSVAR FÖR MÄNNISKOR SOM STÅR 
UTANFÖR ARBETSMARKNADEN.”


