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Det här dokumentet innehåller en överenskommelse mellan Kommunal och Socialdemokraterna i
Järfälla med fokus på hur vi stärker välfärden. En förutsättning för överenskommelsen är att
Socialdemokraterna styr i Järfälla under mandatperioden 2022-2026. Socialdemokraterna går till val på
att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, och i det är en bra personalpolitik centralt.
Socialdemokraterna kommer söka majoritet för vår politik och arbeta hårt för att leverera utifrån de
ekonomiska förutsättningar som ges.
Att välfärden håller hög kvalitet, är tillgänglig och får tillräckliga resurser är avgörande för vår vision om
ett tryggare och mer jämlik samhälle. Tyvärr är det långt ifrån hur verkligheten ser ut i Järfälla idag. Efter
att de borgerliga partierna styrt i Järfälla 12 av de senaste 16 åren finns stora revor i välfärden. Järfälla
är en av kommunerna i Stockholm med sämst arbetsförhållanden för personalen, bland annat med hög
andel timanställda inom äldreomsorgen, ohållbara minutscheman, låga löner, hög omsättning av
personal och fortfarande för få som arbetar heltid. Vi vill ha en mer tillitsbaserad styrning av välfärden,
där onödig administration ska bort. Scheman ska vara anpassade för att kombinera arbete, familj och
fritid på ett sunt vis. Tillsvidareanställning på heltid ska gälla för alla som arbetar inom välfärden, deltid
ska vara en möjlighet.
Arbetet för att komma tillrätta med revorna i välfärden kommer inte vara enkelt. Det kommer kräva
både tid, resurser och en majoritet i kommunfullmäktige som ställer sig bakom målbilden. Men för att
bygga ett robust samhälle med stor motståndskraft mot orättvisor, ojämlikhet och otrygghet är det här
helt nödvändiga investeringar. För att påbörja arbetet har Kommunal och Socialdemokraterna i Järfälla
kommit överens om fyra (4) punkter som ska prioriteras under mandatperioden. Arbetet kommer följas
upp löpande varje år.
Följande punkter ska prioriteras:
• Avveckla minutscheman inom kommunal verksamhet.
• Tillsvidareanställning på heltid ska gälla för alla som arbetar inom välfärden. Deltid ska vara en
möjlighet.
• Gör de pedagogiska måltider i förskolan kostnadsfria.
• Kostnadsfria arbetsskor för alla välfärdsanställda i behov av det
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