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§ 260 Dnr KS 2022/00533-2.4.1 

Beslut - Svar på motion från (V) om demokrati även på 
arbetsplatsen 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

Reservation 

Hawar Asaiesh (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Ärendebeskrivning 

Anna-Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria 
Bagi (V) och Shiar Mala Said (V) har i en motion med rubriken Motion från 
(V) om demokrati även på arbetsplatsen föreslagit: 

att arbetsgivardelegationen får ett uppdrag att inleda en process tillsammans 
med de fackliga organisationerna som kan leda till beslut och avtal om att 
överföra ett reellt inflytande frågor som arbetstid, bemannings- och 
anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Västerås 
stad   

att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera 
områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen 
antagits 

att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som 
försöksverksamhet till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat 
dras av effekterna för såväl verksamheten som de anställda 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att 
frågorna som lyfts av motionärerna avseende exempelvis arbetstid och 
anställningsfrågor fortsatt behöver hanteras av arbetsgivaren då dessa frågor 
omges av ett antal arbetsrättsliga regler som en god arbetsgivare ska och 
behöver använda och förhålla sig till.  

Däremot omhändertas inflytande och delaktighetsfrågor, som lyfts av 
motionärerna, i Västerås stad genom ett väl fungerande lokalt avtal om 
samverkan. Samverkansavtalet omfattas av regelverk för både den 
representativa samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna samt mer direkta inflytelseforum för medarbetare i form av 
arbetsplatsträff och medarbetarsamtal. 

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 
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Yrkanden 

Hawar Asaiesh (V) yrkar bifall till motionen.  

Vicki Skure Eriksson (C) och Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
motionen från Hawar Asaiesh (V) samt avslag till motionen i enlighet med 
stadsledningskontorets förslag från Vicki Skure Eriksson (C) och Marcus 
Jacobson (M).  

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå motionen i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 
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Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (V) om demokrati även på arbetsplatsen 

Förslag till beslut  
Förslag till kommunfullmäktige:  
1. Motionen avslås. 
 
Ärendebeskrivning 
Anna-Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria 
Bagi (V) och Shiar Mala Said (V) har i en motion med rubriken Motion från 
(V) om demokrati även på arbetsplatsen föreslagit: 

att arbetsgivardelegationen får ett uppdrag att inleda en process tillsammans 
med de fackliga organisationerna som kan leda till beslut och avtal om att 
överföra ett reellt inflytande frågor som arbetstid, bemannings- och 
anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Västerås 
stad   

att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera 
områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen 
antagits 

att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som 
försöksverksamhet till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat 
dras av effekterna för såväl verksamheten som de anställda 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att 
frågorna som lyfts av motionärerna avseende exempelvis arbetstid och 
anställningsfrågor fortsatt behöver hanteras av arbetsgivaren då dessa frågor 
omges av ett antal arbetsrättsliga regler som en god arbetsgivare ska och 
behöver använda och förhålla sig till.  

Däremot omhändertas inflytande och delaktighetsfrågor, som lyfts av 
motionärerna, i Västerås stad genom ett väl fungerande lokalt avtal om 
samverkan. Samverkansavtalet omfattas av regelverk för både den 
representativa samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna samt mer direkta inflytelseforum för medarbetare i form av 
arbetsplatsträff och medarbetarsamtal. 
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Beslutsmotivering 
Motionärerna lyfter fram att demokratin i Sverige nyligen fyllde 100 år. 
Motionärerna menar att det fortfarande är ett demokratiskt genombrott med 
förhinder. De menar därför att det är dags med en ny demokratiseringsvåg - 
hundra år efter den förra. Motionärerna menar att den offentlig drivna 
sektorn kan gå före och skapa bättre förutsättningar för de anställda att få ett 
reellt inflytande och större makt över sin arbetssituation. Västerås skulle 
kunna bli ett gott exempel som mönsterarbetsgivare när det gäller anställdas 
möjligheter att få reellt inflytande och i hög utsträckning kunna råda över 
sina arbetsförhållanden. 

Stadsledningskontorets motivering till beslut: Tillgänglig forskning bekräftar 
att känslan av att vara delaktig i det som rör organisationen man är anställd i 
samt möjlighet till att påverka arbetets utformning är faktorer som bedöms  
vara väldigt betydelsefulla för medarbetare för att de ska må bra på arbetet. 
Det ökar också känslan av meningsfullhet i arbetet. 

Västerås stad har sedan flera år ett väl fungerande samverkansavtal tecknat 
lokalt mellan Västerås stad och de fackliga organisationerna. 
Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om 
facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den 
arbetsrättsliga grunden för samverkan inom Västerås stad. 

Samverkan sker i olika former och på olika nivåer.  

• För medarbetaren bland annat i medarbetarsamtalet  

• På arbetsplatsen i arbetsplatsträffen  

• För parterna i samverkansgruppen som även utgör skyddskommitté enligt 
arbetsmiljölagen  

• Samverkan sker även i stor utsträckning i projektgruppsarbete av olika 
slag.  

Samverkan är grunden i allt utvecklingsarbete inom Västerås stad såväl i 
vardagsfrågor som i den långsiktiga utvecklingen. Samverkan bygger på att 
det finns grundläggande gemensamma intressen kring verksamheten. 
Samverkan utvecklas mellan ledningen, medarbetarna och deras fackliga 
organisationer och tar sin utgångspunkt i verksamheten.  

Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, 
rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande 
betydelse för verksamhetens resultat och utveckling.  
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Samverkanstanken styrs av begrepp som delaktighet, decentralisering, 
samspel, en god arbetsmiljö, gemensamt intresse för utveckling samt 
förutsätter en tydlig ansvarsfördelning. För att nå bästa möjliga resultat i 
verksamheten bör alla medarbetare vara delaktiga och engagerade. 

En framgångsrik samverkan uppnås när frågor runt arbetsmiljö, 
medbestämmande och verksamhet integreras och när samverkan mellan 
parterna organiseras och genomförs så att alla känner delaktighet och kan 
komma till tals. 

Inflytande över den egna arbetssituationen är grundläggande för att alla 
medarbetare ska vara delaktiga och engagerade i verksamheten. Detta 
förutsätter att så många frågor som möjligt behandlas i samverkan mellan 
dem som är direkt berörda. Det måste finnas en tydlig koppling mellan 
inflytande och ansvar. Varje medarbetare kan då tillsammans med sina 
arbetskamrater och den närmaste chefen påverka utveckling och uppföljning 
av sitt eget och den egna arbetsplatsens arbete och mål. Detta synsätt bygger 
i sin tur på ett decentraliserat beslutsfattande hos respektive part. 

 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

Hållbar utveckling 
Perspektivet har bäring på mål 9 i de globala målen för hållbar utveckling.  
Mål 9: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full 
och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
 
 

Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Kristina Olström 
HR-direktör 



Motion till Västerås kommunfullmäktige

Demokrati - även på arbetsplatsen
Att demokratin i Sverige nyligen fyllde 100 år har nog inte undgått någon. Regeringens motto har varit 
”Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati” och tonvikten låg på rösträttsreformerna 1918-21.1 
Västerås kommunfullmäktige har jubileet uppmärksammats på flera sätt, bland annat med en ceremoni och 
en affisch utställning.

Men det var, och är fortfarande, ett demokratiskt genombrott med förhinder. Maktförhållandena på 
arbetsplatserna är i stort sett oförändrade. Den arbetsrättsliga lagstiftningen som genomfördes under framför 
allt 70- och 80-talen stannande vid insyn och samverkan (MBL, LAS, med flera). 1 många avseenden har de 
anställdas och de fackliga organisationernas inflytande i realiteten minskat de senaste decennierna.

Det är därför dags med en ny demokratiseringsvåg - hundra år efter den förra. Den offentlig drivna sektorn 
kan gå före och skapa bättre förutsättningar för de anställda att få ett reellt inflytande och större makt över sin 
arbetssituation. All tillgänglig forskning visar att inflytande över arbetets organisering är av större betydelse 
för motivation och välbefinnande än många andra arbetsvillkor. Åtgärder i den här riktningen kan på allvar 
göra skillnad när det handlar om ohälsa i arbetslivet, höga sjuktal och långtidssjukskrivningar - någonting 
som är särskilt angeläget i de traditionellt kvinnodominerade omsorgsyrkena.

Västerås skulle kunna bli ett gott exempel som mönsterarbetsgivare när det gäller anställdas möjligheter att få 
reellt inflytande och i hög utsträckning kunna råda över sina arbetsförhållanden.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

att arbetsgivardelegationen får ett uppdrag att inleda en process tillsammans med de fackliga 
organisationerna som kan leda till beslut och avtal om att överföra ett reellt inflytande frågor som arbetstid, 
bemannings- och anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Västerås stad,

att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera områden kan påbörjas inom en 
tolvmånadersperiod från att motionen antagits, samt

att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som försöksverksamhet till dess 
utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av effekterna för såväl verksamheten som de anställda.



Motion till Västerås kommunfullmäktige

Anna Maria Romlid (V)
A"u
Lars Nordin (V) Hawar Asaiesh (V)

2022-04-07

Shiar Mala Said (V)
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