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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Ilona Szatmari Waldau (V) ang rätt till heltid 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Ilona Szatmári Waldau (V) föreslår i motion, väckt den 31 oktober 2011 att styrelsen för Vård 
och bildning får i uppdrag att senast 30 juni 2012 erbjuda samtliga medarbetare inom äldre- 
och handikappomsorgen heltidstjänster samt uppdraget att införa ett system med 
bemanningspooler i syfte att minska behovet av timanställda och underlätta övergång till 
heltidstjänster. Vidare föreslår motionären att äldrenämnden, nämnden för hälsa och omsorg 
samt barn- och ungdomsnämnden ska ges uppdraget att vid konkurrensutsättning skriva in 
rätten till heltid i kontrakten. Slutligen föreslår motionären att kommunfullmäktige uttalar att 
inriktningsmålet om att möjligheter till heltid ska utvecklas och tolkas som att heltid ska vara 
utgångspunkt för alla anställningar i kommunen med möjlighet till deltid för dem som själva 
vill det. Motionen återges i bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Yttranden i frågan har inkommit från äldrenämnden, nämnden för hälsa och omsorg, barn- 
och ungdomsnämnden samt styrelsen för Vård och bildning.  
 
Äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg menar att det finns flera viktiga aspekter 
att ta ställning till innan rätten till heltid kan införas för alla i kommunen och föreslår därför 
att en vidare utredning ska göras i frågan, bilaga 2 och 3. 
 
Nämnden för hälsa och omsorg ställer sig positiv till vidare utredningar gällande rätt till heltid 
för alla medarbetare, både inom kommunal verksamhet såväl som extern verksamhet.  Bilaga 
3. 
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Barn- och ungdomsnämnden anför att motionärernas avsikt, att medarbetare ska ha rätt till 
heltidstjänster är vällovligt, men inte helt enkelt att uppfylla i alla typer av verksamheter. 
Vidare anser nämnden att det inte finns lagliga möjligheter att i samband med offentlig 
upphandling begära att en leverantör är bunden av eller tecknar ett kollektivavtal. Bilaga 4 
 
Styrelsen för vård och bildning framför att det inte ligger inom kommunfullmäktiges 
ansvarsområde att besluta om arbetstidsvillkoren för medarbetare inom styrelsens 
verksamhetsområden. Styrelsen pekar vidare på att de enskilda anställningsavtalen möjliggör 
individuella lösningar när det gäller anställningsvillkoren. Styrelsen ställer sig frågande till 
varför ett beslut om rätt till heltid bara skulle gälla styrelsen för Vård och bildnings äldre- och 
handikappomsorg och inte alla verksamheter inom Uppsala kommun. Sammantaget avstyrker 
styrelsen samtliga i motionen lämnade förslag. Bilaga 5 
 
Reservationer 
I samtliga remissinstanser har reservation anförts av (S), (V) och (MP)-ledamöterna 
 
Föredragning 
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2012 (§ 57) Arbetsgivarpolicy för 
medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan.  
 
Uppsala kommun har i nu gällande Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE 2012 – 2015) 
inriktningsmålet ”möjligheter till heltid ska utvecklas”. Kommunen arbetar nu aktivt med en 
omvandling av hela arbetsgivarpolitiken, som ett led i att behålla – och förstärka – ett starkt, 
välkänt och attraktivt arbetsgivarvarumärke. Kommunen strävar också efter att vara en 
förebild för andra arbetsgivare.  
 
I finanskommunalrådets förslag till Inriktning, Verksamhet, Ekonomi för 2013 – 2016 tas 
ytterligare steg mot ökad ambition i arbetstidsfrågan genom ett nytt inriktningsmål; att 
medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens 
behov. Genom att det uttrycks som ett inriktningsmål i kommande IVE, är det ett mål som ska 
gälla samtliga nämnder och det finns därmed inte anledning att ge särskilda uppdrag till 
styrelsen för Vård och bildning eller till uppdragsnämnder, så som motionären föreslår.  
 
Kommunen följer löpande upp samtliga inriktningsmål. I klartext innebär målet att de 
medarbetare som så vill ska få möjligheten att arbeta heltid. Till att börja med krävs att 
kommunen genomför en kartläggning av hur många som vill utöka till heltidstjänst och inom 
vilka verksamhetsområden det är möjligt. Kommunen kommer därför under hösten 2012, 
genom den planerade medarbetarundersökningen, ställa frågan till medarbetarna vilken 
arbetstid de önskar. Därigenom fås ett första kunskapsunderlag.  
 
Arbetstid generellt är en aktuell samtidsfråga där det i samhället skett 
värderingsförskjutningar över tid både när det gäller synen på arbetstidens förläggning men 
också arbetstidens omfattning. Värderingsförändringarna har genomgående handlat om 
starkare krav på ökad flexibilitet i arbetslivet. Aktuell forskning visar också att själv kunna 
påverka sin arbetstid kan ha en positiv inverkan på hälsan. Sammantaget kan det konstateras 
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att graden av egeninflytande över arbetstiden är en central faktor för hur medarbetare upplever 
en arbetsgivares attraktionskraft. Uppsala kommun har ambitionen att vara en modern och 
attraktiv arbetsgivare. 
 
Motionen föreslås besvarad med hänvisning till föredragningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Kommunen ska till att börja med genomföra en kartläggning för att få kunskap om hur många 
medarbetare som önskar utöka sin arbetstid till heltid. Kartläggningen i sig genomförs inom 
given ram inom kommunstyrelsen och innebär därmed inte några nya ekonomiska åtaganden.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 












































