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Den 27 februari 2012 antog kommunfullmäktige 
en arbetsgivarpolicy som bland annat slår fast att 
"Uppsala kommun ska upplevas som möjlig-
heternas arbetsgivare för såväl nuvarande som 
kommande medarbetare och ledare".  
 
I debatten kring konkurrensutsättningar och val-
frihetsreformer har alliansens företrädare ofta lyft 
fram kvinnorna som de stora vinnarna. Detta då 
reformer som ex LOV enligt alliansen under-
lättar för kvinnor inom välfärdsyrken lättare kan 
starta och driva egna företag. Men hur ser situa-
tionen ut för kommunens medarbetare inom des-
sa "LOV-verksamheter"?  
 
Under sommaren har kommunens timanställda 
ledsagare fått förändrade arbetsvillkor. Efter ett 
godkännande från nämnden för hälsa och omsorg 
har vård och. bildning valt att ledsagare ska vara 
ett arvoderat uppdrag i stället för tidigare anställ-
ningsform. I praktiken innebär det att medarbe-
tarna förlorar viss pension, ersättning för obek-
väm arbetstid och semester- och sjukersättning. 
Vård och bildning sparar i sin tur pengar då ar-
betsgivaravgifter sjunker med 8%.  
 
Denna förändring är en direkt konsekvens av ett 
tidigare beslut av nämnden för hälsa och omsorgs 
om att sänka ersättningsnivåerna inom verksam-
heter som omfattas av LOV. På så sätt har nämn-
den för hälsa och omsorg lyft över delar av sitt 
underskott till vård och bildning, som i sin tur 
låter medarbetarna stå för notan.  
 
Majoriteten av ledsagarna är kvinnor. Många är 
ofrivilligt deltidsarbetande inom vård och omsorg 
och arbetar som ledsagare för att få vardagen att 
gå ihop. Då dessa yrken redan idag är lågavlö-
nade blir konsekvenserna stora för den den en-
skilda och dess familjer.  
 

Med anledning av ovanstående vill vi fråga Vård 
och bildnings ordförande, tillika kommunalrådet, 
Cecilia Hamneius (FP) följande:  
 
• Anser du att denna arbetsgivarpolitik är förenlig 
med den av kommunfullmäktige antagna arbets-
givarpolicyn? 
 
Agneta Boström               Eva Christiernin  
Kommunfullmäktige       Ersättare i kommun 
ledamot (S)                      mäktig (S) 


