Sjukfrånvaron hos kommunanställd personal har ökat de senaste åren, och vi ser att den ökningen
framförallt sker hos kvinnor och unga i skolan och omsorgen. I dessa verksamheter finns det sedan
länge problem med tuffa scheman som inkluderar helgtjänstgöring, delade turer, långa arbetspass och
få fridagar med sammanhållen ledighet.
Det är helt klart att det finns mycket vi kan göra för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för
personalen i dessa verksamheter. Samtidigt är det svårt att genomföra svepande, generella åtgärder
som passar in överallt. Det finns många goda idéer hos enskilda arbetsgrupper, där man gärna vill testa
nya grepp för att förbättra sina arbetsförhållanden på arbetsplatsen, men medel till detta saknas. Därför
föreslår Vänsterpartiet införandet av en personalpolitisk fond.
Det ska vara möjligt för chefer och medarbetare att ansöka om medel från den personalpolitiska
fonden för att genomföra projekt för att öka trivseln, minska sjuktal och personalomsättning på
arbetsplatsen genom exempelvis alternativa schemamodeller eller arbetstidsförkortning,
Ansökningarna ska innehålla förslag på syfte, projektinnehåll, projektledning och budget och kan
formuleras av verksamhetsledning i samarbete med berörd personalgrupp och fackliga organisationer.
En förutsättning är dock att arbetsgruppen är positivt inställd till förändringen. Dessa ansökningar ska
sedan lämnas till personalnämnden för politiskt beslut. Tanken är att dessa projekt sedan utvärderas
och permanentas om utfallet är gott.
Det är viktigt att så snart som möjligt hitta sätt att förbättra situationen för kommunens anställda,
speciellt då vi står inför en oerhörd kompetensförsörjningsutmaning i många verksamheter. Vi behöver
redan nu ta steg för att säkra Umeå kommuns anseende som en god arbetsgivare för att undvika en
ohållbar personalbrist som kommer drabba anställda såväl som elever, brukare och vårdtagare. Med
en personalpolitisk fond kan kommunen tidigt inkludera de som känner sina arbetsförhållanden bäst –
medarbetare och fackförbund.

Att Umeå kommunfullmäktige ger personalnämnden i uppdrag att utforma ett regelverk för
en personalpolitisk fond från vilken personalgrupper kan ansöka medel för att bekosta
tidsbegränsade projekt för att exempelvis förbättra arbetsmiljön eller prova alternativa
schemamodeller.
Att kommunstyrelsen finansierar fonden.

