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Fråga 
 
Rätten till heltid är en viktig reform som jag 
som socialdemokrat välkomnar och stödjer. 
 
I april2012 gick kommunalråden Fredrik 
Ahlstedt (M) och Cecilia Hamenius (FP) ut i 
media1 med nyheten att man från och med 
årsskiftet 2012/13 skulle ge alla kommunan-
ställda möjlighet att gå upp till heltid. Det lyf-
tes fram som en av de stora nyheterna i den 
borgerliga alliansens budget (Inriktning, 
Verksamhet och Ekonomi) för 2013 och det 
har återupprepats i såväl lokal och nationell 
media vid ett flertal tillfällen. 
 
Uppsala kommun hade åtta månaders förbe-
redelsetid från det att förslaget aviserades i 
april 2012 tills dess att rätten till heltid skulle 
implementeras från den 1 januari 2013. 
 
Om man menar allvar med att införa rätten 
till heltid, och sett till den långa tid som fun-
nits till att förbereda införandet, ja då borde 
det rimligtvis ha varit en anhopning av be-
viljade ansökningar om att utöka sin tjänst-
göringsgrad under de första veckorna och 
månaderna av 2013. Av samma skäl borde 
antalet utlysta deltidsanställningar ha minskat 
drastiskt till förmån för heltidsanställningar. 
 
En granskning av Styrelsen för Vård och 
Bildnings utlysningar av lediga jobb inom 
äldreomsorgen under de senaste månaderna 
ger dock anledning till oro. Styrelsen för 
Vård och Bildning ansvarar för en stor del av 
kommunens verksamhet och därmed för en 
stor del av kommunens medarbetare. Men av 
de tjänster som har lysts ut inom äldreom-
sorgen sedan årsskiftet är en stor del deltids-
tjänster. 
 
1 Uppsalatidningen 2012-04-26 Alla anställda erijuds heltid 
http: l /pdf.direktpress.se/flashpublisher /magazine /7786 
/page l15 

 
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M) är därför: 
 
• När detta skrivs har snart det första kvartalet 
2013 passerats. Hur många anställda har an-
mält intresse av att gå upp i arbetstid och hur 
många anställda i Uppsala kommun har hit-
tills under 2013 erbjudits möjligheten att ut-
öka sin tjänstgöringsgrad upp till heltid? 
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