Önskad tjänstgöringsgrad
Vad gäller för dig som söker nytt jobb i Västerås stad och för nyanställda medarbetare?
Du som söker en utlyst tillsvidareanställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen eller Västerås
stad Vård och Omsorg mellan 2015 och 2017 kommer att erbjudas önskad tjänstgöringsgrad när du
har anställts vid någon av de enheter/verksamheter som genomför önskad tjänstgöringsgrad.
År 2016 genomför följande enheter önskad tjänstgöringsgrad:
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen genomför alla verksamhetsområden i listan nedan önskad
tjänstgöringsgrad. Alla enheter inom respektive verksamhetsområde omfattas av ansökan. Du som
tillträder en ny tjänst på någon av dessa enheter innan 1 september 2016 kommer att erbjudas
möjlighet att önska tjänstgöringsgrad det aktuella året. Tillträder du din nya tjänst efter 1 september
2016 kommer du att erbjudas möjlighet att önska tjänstgöringsgrad vid nästföljande års
ansökningsomgång.
Verksamhetsområden inom Barn- och utbildningsförvaltningen som genomför önskad
tjänstgöringsgrad 2016:






Förskoleverksamheten.
Grundskoleverksamheten F-5.
Grundskoleverksamheten 6-9.
Gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten.
Verksamhetsledning BUF.

Inom Västerås stad Vård och Omsorg genomför alla enheter i listan nedan önskad tjänstgöringsgrad
2016. Du som tillträdde en ny tjänst vid någon av dessa enheter år 2015 och ännu inte har haft
möjlighet att önska tjänstgöringsgrad kommer att få erbjudandet 2016. Du som tillträder en ny tjänst
innan eller i samband med ordinarie ansökningsomgång som pågår från den 4 till den 15 april 2016,
kommer att erbjudas önskad tjänstgöringsgrad från det aktuella anställningsåret. Du som tillträder en
ny tjänst efter ordinarie ansökningsomgång 2016, kommer att erbjudas önskad tjänstgöringsgrad vid
nästföljande års ansökningsomgång.
Enheter inom Västerås stad Vård och Omsorg som genomför önskad tjänstgöringsgrad 2016:











Vallby servicehus.
Hemsjukvården.
Fatburens äldreboende.
Ankaret/Gude.
Lillhäradsboendet.
Resmilans servicehus.
Norrmalms gruppbostäder.
Lövsångargården.
Skallbergets servicehus.
Hemtjänsten Öster och Larm.



















Gryta Korttidsenhet.
Östermalms gruppbostäder.
Sysselsättning psykiatri.
Oxbackens servicehus.
Korttidshem LSS.
Eriksborg-Änglamarken.
Klockarkärlekens gruppboende.
Ängsklockans ålderdomshem.
Hökåsens gruppboende.
Daggrosens äldreboende.
Psykiatriboende väster.
Västermalms gruppbostäder.
Herrgärdets servicehus.
Karlslund servicehus, gruppboende.
Hemtjänsten Malmaberg.
Ledningskontoret.
Samtliga enheter inom Individ- och Familj.

För nyanställda vid enheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt Västerås stad Vård och
Omsorg som inte finns med i 2016 års genomförande kommer erbjudandet att önska
tjänstgöringsgrad 2017.
När önskad tjänstgöringsgrad genomförs blir det förändringar för alla. Förändringar som måste göras
för att skapa möjlighet för alla att kunna leva på sin lön. Medarbetare kommer att få arbeta på flera
arbetsplatser, med varierande arbetstider och ibland även över verksamhets- och/eller
förvaltningsgränser.


Du som söker en utlyst tillsvidareanställning inom övriga förvaltningar i staden kommer att
ha möjlighet att ansöka om önskad tjänstgöringsgrad.



Du som är deltidssjukskriven, arbetstränar eller har en anställning där till exempel
försäkringskassan eller arbetsförmedlingen är inblandade har inte möjligheten att ansöka om
önskad tjänstgöringsgrad. När du är tillbaka i ordinarie tjänst har du möjlighet att göra
ansökan i den nästkommande gemensamma ansökningsrundan.

För mer information kontakta Karolina Swierczek via e-post karolina.swierczek[at]vasteras.se

