
Yttrande (D) 

 

Yttrande angående – Fortsatt anställningstrygghet för 
begränsat antal medarbetare i stadens bolag 
 

Vi bedömer att ärendet har hanterats på olämpligt sätt, och vi kommer yrka bifall till 

yrkandet om att anställningstryggheten ska fortsatt gälla för medarbetare som tidigare 

omfattats av dessa regler. 

Om Stadsledningskontoret i framtiden vill lyfta liknande ärenden så förutsätter vi att det sker 

i dialog med berörda parter samt att eventuella beslut kring Göteborgs stads hållning 

beslutas politiskt.  
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Yrkande angående - Yrkande från S, V och MP 
angående fortsatt anställningstrygghet för 
begränsat antal medarbetare i stadens bolag 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå yrkandet.  

 
Yrkandet 

Personalberedningen fick i våras information att stadsledningskontoret (SLK) har sagt 
upp avtal mellan SLK och vissa bolag. Avtalen är inga kollektivavtal som framkommit 
via förhandling med de fackliga organisationerna utan avtal mellan SLK och vissa bolag. 
Avtalen handlade om personalpolitiskt arbete, viss utbildningsverksamhet, rekrytering 
och omplacering samt att vissa skulle omfattas av samma anställningstrygghet som 
Göteborgs stads förvaltningar. Göteborgs Stad som kommun kan inte ge bolagen gratis 
utbildningar som finns att köpa på öppna marknaden, eftersom det blir fel ur en 
konkurrens- och upphandlingssynpunkt. Att ge medarbetare från bolag företräde framför 
LAS-berättigade i förvaltningar skulle innebära arbetsrättsliga problem, tvister som 
staden kommer att förlora. Viktigt i sammanhanget är att lagstiftningen i Lagen om 
anställningsskydd (LAS) gäller per juridisk person, där förvaltningarna är en gemensam 
juridisk person och bolagen var för sig en juridisk person. 

Avtalen som fanns var förlegade och det fanns ingen möjlighet för SLK att svara upp mot 
det avtalen innehöll. Mycket har hänt sedan avtalen skrevs på 90-talet, HR har utvecklats 
och en hel del nya IT-stöd har kommit till. Det har tillkommit nya styrande dokument 
som påverkar detta samt ny organisering för bolagssektorn genom Stadshus AB. SLK 
kommer att ge rådgivning vid omställning via den nya omställningsenheten som nu byggs 
upp. Några bolag har tidigare sagt upp avtalen och nu när de strider mot gällande 
arbetsrätt kan staden inte längre ha dem kvar. 

Det är anmärkningsvärt att politiken genom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet vill ändra i ett avtal där man inte är en av avtalsparterna vilket går helt emot 
den svenska modellen.  
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Yrkande angående fortsatt anställningstrygghet för 
begränsat antal medarbetare i stadens bolag 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:  

1. Den förstärkta anställningstryggheten, enligt fram till nyligen gällande överenskommelse, 
fortsätter gälla för medarbetare i stadens bolag, regionala bolag och kommunalförbund som 
tidigare har omfattats av dessa regler.  

Yrkandet 
 
Nyligen meddelades de politiska representanterna i kommunstyrelsens personalberedning att den 
förstärka anställningstryggheten i stadens bolag ensidigt avvecklas från arbetsgivarsidan. Denna 
förändring av ett antal hundra medarbetares villkor på arbetsplatsen gjordes utan politiskt beslut eller 
föregående förhandling. Under 1990-talets omstruktureringar av bolagsflora och förvaltningar lovade 
staden sina medarbetare att deras anställningstrygghet skulle förbli oförändrad.  
 
Socialdemokraterna och rödgrönrosa är måna om att Göteborgs Stad ska vara en god arbetsgivare och 
föra en personalpolitik som sätter varje medarbetares villkor, arbetsmiljö och trygghet i centrum. 
Förändring utan föregående förhandling av denna karaktär urgröper förtroendet för staden och kan 
leda till kompetensförsörjningsproblem, arbetsmarknadskonflikter och dyra rättsprocesser. 
Ensidigheten sätter en farlig praxis för stadens agerande som arbetsgivare och står i stark kontrast mot 
den svenska modellens förhandlingslösningar. Vi menar att staden är skyldig att leva upp till sitt löfte 
att medarbetare inom bolag och kommunalförbund som tidigare omfattats av den förstärkta 
anställningstryggheten fortsatt ska göra detta.  
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