
 

 

 

EPSU:s fasta kommitté för lokal och regional förvaltning 

31 oktober 2018  

Uttalande om atypiska arbetsformer 

Anständiga arbetsförhållanden inom lokal och regional förvaltning (LRG) - anständiga 

arbetsförhållanden för alla 

#DecentWorkinLRGbenefitsAll 

 
1. Det finns indikationer på att atypiska och osäkra arbetsformer (t.ex. tillfälligt arbete, 

visstidsanställningar, nolltids-/nästan nolltidskontrakt och falskt egenföretagande) har fått 
fäste inom den offentliga sektorn och framför allt inom lokal och regional förvaltning. 
Under 2015 var 28 % av alla tillfälligt anställda koncentrerade till (i bred bemärkelse) 
offentliga tjänster inom EU1. Forskning visade också att i Storbritannien var över 10 % av 
de anställda inom lokal förvaltning tillfälligt eller tidsbegränsat anställda2. 
Kostnadsrelaterade påtryckningar, privatisering och outsourcing av offentliga tjänster har 
bidragit till att arbetsvillkoren försämras. Arbetskvaliteten och kvaliteten på tjänster är 
nära sammankopplade och det är nödvändigt att säkerställa adekvata löner och bra 
arbetsförhållanden till arbetstagare inom offentliga tjänster för att kunna garantera 
högkvalitativa, prisöverkomliga och tillgängliga offentliga tjänster.  

 
2. Framväxten av atypiska arbetsformer inom lokal och regional förvaltning är en risk för 

anställningskvaliteten och arbetstagarnas välbefinnande, och därför utgör det ett hot mot 
kvaliteten på offentliga tjänster och dess förmåga att bidra till allas välfärd genom att nå 
ut till alla, inklusive de mest marginaliserade. ILO bedömer att tidsbegränsade 
anställningar medför en löneminskning på 1 till 34 procent jämfört med 
tillsvidareanställningar3, och osäkra anställningsavtal har också långtgående negativa 
effekter på arbetsmiljövillkor samt arbetstagarnas möjlighet att organisera sig och göra 
sig hörda. Man kan inte förvänta sig att låglönearbetare med osäkra anställningsavtal 
och otrygga villkor eller de som saknar tillgång till social trygghet kan leva upp till ett så 
stort ansvar som det är att tillhandahålla tjänster som så mycket av vår välfärd är 
beroende av. 

 
3. Mot bakgrund av detta och i linje med andemeningen i EPSU-CEMR:s ramverk för 

välbefinnande i arbetslivet, vilket antogs 2016, bekräftar medlemmarna i EPSU:s fasta 

kommitté för lokal och regional förvaltning än en gång vårt åtagande att hantera atypiska 

arbetsformer som är skadliga för arbetstagarnas välbefinnande och för kvaliteten och 

tillgängligheten till tjänster som erbjuds. 
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4. Detta innebär: 

 En förnyad bekräftelse av vårt åtagande att övervaka förekomsten och tillämpningen 

av atypiska anställningar inom lokal och regional förvaltning på nationell nivå och den 

påverkan detta har på arbetstagares välbefinnande och kvaliteten på de tjänster som 

erbjuds. Detta bör inkludera övervakning av vilka anställningstyper som används, 

samt trenden i sig, och särskilt uppmärksamma kvinnliga arbetstagare och andra 

utsatta grupper, som t.ex. arbetstagare med invandrarbakgrund och unga 

arbetstagare. 

 Organisering och rekrytering av arbetstagare i atypiska anställningar till våra 

fackförbund och att man säkerställer att de i praktiken får ta del av 

arbetstagarrättigheter inklusive rätten att bli informerad och rådfrågas om 

anställningsvillkor. 

 Att sträva efter diskussioner och avtal med nationella och lokala arbetsgivare när det 

gäller användning, antal och profiler på atypiska arbetstagare och säkerställa att 

frågan om begränsning av atypiska arbetsformer kommer upp på bordet i 

kollektivförhandlingar. 

 Att den fasta kommittén regelbundet övervakar och utbyter information om 

utvecklingen med hjälp av data som tillhandahålls av Eurofound, Eurostat och ILO.  

 Att lyfta bruket av atypiska arbetsformer med CEMR i kommittén för social dialog och 

ge mandat åt EPSU:s delegation att sträva efter gemensamma lösningar, inklusive 

avtal. 

 Att bidra till EPSU:s och EFS:s arbete för att stärka arbetstagares rättigheter och 

kollektivförhandling inom olika sektorer, samt att förbättra arbetskvaliteten och 

tillgången till social trygghet.   
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