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Angående timanställda
Interpellanten Niklas Strand (V), ställer fyra frågor angående timanställda:
•

Har regionrådet kännedom om att vi behandlar personal i regionen på
detta sätt?

•

Tycker regionrådet att det rimmar väl med en god personalpolitik?

•

Är det rimligt att en sådan stor del av personalen har den här typen av
otrygg anställningsform?

•

Om inte, vad tänker regionrådet göra åt situationen?

Verksamheten beskriver att det idag finns 988 personer i anställningsform 6 i
Region Västmanland. 30 procent av dessa är pensionärer och det är dessutom
vanligt att studerande – exempelvis undersköterskor som läser till sjuksköterskor är timanställda under året och arbetar längre under sommarmånaderna.

Det interpellanten beskriver berör förhållningsätt för timanställd personal inom
samlad service - cirka 100 personer. I förhållningssättet står det bland annat att
bemanningen helst ser att timanställda är tillgängliga två helger i månaden och en
dag i veckan. Det står även att fram till klockan 12.00 dagen innan har personen
möjlighet att ändra sin tillgänglighet för nästkommande dag, samt att
inställelsetiden är 60 minuter.
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Som interpellanten beskriver gick det ut ett meddelande till timanställda i samlad
service som verksamheten medger var olyckligt formulerat. Efter det har
verksamheten förtydligat informationen och diskuterat förhållningssättet genom
exempelvis samråd med fackliga företrädare och samtal med medarbetare.

Jag var inte informerad om förhållningssättet för timanställda på samlad service och
vi behöver djupare undersöka systemet för att hitta en god balans mellan behovet av
timanställda och en god arbetsmiljö som lever upp till Region Västmanlands mål om
att vara en attraktiv arbetsgivare.
Jag kommer att ge ett uppdrag om att få frågan redovisad på regionstyrelsens
arbetsutskott och inleda en översyn av det generella förhållningssättet och
förhållandet mellan vikarier och allmän visstidsanställda. Redan idag har samlad
service ett arbete för att minska antalet timanställda, bland annat genom fast
anställda i en vikariepool som sätter igång i juni. Timanställda som önskar få en fast
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anställning kan söka de tjänster som finns tillgängliga. I nuläget ligger 11 fasta
tjänster ute som är möjliga att söka.
Med detta anser jag interpellationen besvarad

Lena Johansson (S)
Regionråd
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