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Strategiska arbetsgivarfrågor
Utvecklingsprogrammet ”Strategiska arbetsgivarfrågor” initierades av
Svenska Kommunförbundet 1999. Syftet med utvecklingsprogrammet är:
•

Att stödja och främja en framsynt, aktiv och tydlig arbetsgivarroll i de
deltagande kommunerna.

•

Genom utvecklingsarbete i ett begränsat antal kommuner skapa kunskap om arbetsgivarpolitiken som ett styrmedel för att nå de politiskt
bestämda målen.

•

Utveckla metoder som skapar förutsättningar för ett mer organiserat
samarbete mellan forskningsinstitutioner och kommunala praktiker.

En viktig del i programmet är medverkan från fyra forskningsinstitutioner,
Arbetslivsinstitutet, Change @ Work vid Lunds universitet, CMTO vid Linköpings universitet och CORE vid Chalmers tekniska högskola samt de fackliga
organisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, SKTF, SACO och
Vårdförbundet.
I utvecklingsprogrammet deltar 34 kommuner som samarbetar i fem nätverk.
De flesta av kommunerna har, för att få ett avstamp i sitt utvecklingsarbete,
genomfört ett eller i något fall flera seminarier där man använt metoden
”Framtidsverkstäder”. I denna skrift har forskarna analyserat den dokumentation som de deltagande kommunerna tagit fram från sina seminarier.
De har, var och en utifrån sin forskningsinriktning, beskrivit vad de ser för
svårigheter och möjligheter i det kommunala utvecklingsarbetet. Varje författare svarar själv för sitt avsnitt.
Skriften är en delrapport från utvecklingsprogrammet och den ingår som en
del i det långsiktiga arbete som Svenska Kommunförbundet driver för att
stödja en framsynt, aktiv och tydlig arbetsgivarpolitik i kommunerna.
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Ytterligare exemplar av skriften beställes från Kommunförbundets Förlag på
telefon 020–31 32 30 eller fax: 020–31 32 40. Priset är 90 kronor, vid beställning
av 10 ex eller fler 50 kronor/st. Moms, porto och expeditionsavgift tillkommer.
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