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Svar på motion om rätten till heltid 
Ulrika Spåreho (S) inkom den 6 mars 2015 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att Sala kommuns anställda ska 
ges rätten till heltidsanställningar, samt att kommunstyrelsen senast den 30 sep
tember 2015 redovisar hur och när rätten till heltid kan genomföras. 

Arbetsgivarutskottet har därefter behandlat frågan om rätt till önskad sysselsätt
ningsgrad och har i skrivelse 2016-02-08 till kommunstyrelsen föreslagit a tt kom
munstyrelsens förvaltning får i uppdrag att göra en inventering på enhetsnivå av 
m edarbetarnas nuvarande sysselsättningsgrad i teori och praktik. Arbetsgivarut
skottet föreslår vidare att det efter medarbetarundersökningen tas fram förslag om 
hur önskad sysselsättningsgrad kan genomföras i Sala kommun, att en redovisning 
presenteras hur de delade turerna kan minskas, samt att en analys görs om hur rät
t en till önskad sysselsättningsgrad påverkar de ekonomiska ramarna för respektive 
nämnd. 

Kommunstyrelsen behandlade frågan om rätt till önskad sysselsättningsgrad 2016-
03-31, § 37, och beslutade då att rätt till heltid införs i Sala kommun och att en pro
jektledare tillsätts med uppdrag att genomföra arbetet. Kommunstyrelsen beslutade 
även att den fackliga organisati onen Kommunal bjuds in att delta med resurser i 
projektet samt a tt rätten till heltid införs successivt och att de kostnader som even
tuellt uppstår budgeteras inom ram. 

Med hänvis ning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemstä lle r att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

~uns anställda sk= heltidsanställningar. 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens rd fö ande 
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Sala kommun 

Motion 

Väckes av: Ulrika Spårebo 

Rätten till heltid. 

200 000 personer i Sverige, främst kvinnor tvingas jobba deltid. I 
Sala kommun är siffrorna 438 st varav 400 st är kvinnor inom den 
offentliga sektorn. De flesta jobbar inom välfärdssektorn och är 
undersköterskor, barnskötare och vårdbiträden. 

De har svårt att få den låga deltidslönen att räcka, samtidigt som 
de oroar sig för pensionen. Rätten till heltid är också en 
jämställdhetsfråga. Vi vill skapa förutsättningar för att både 
kvinnor och män ska kunna arbeta i lika hög utsträckning. 

I socialdemokraternas budget för 2015-2017 fanns det pengar 
avsatta för att anställa en projektledare för året 2015 och första 6 
månader 2016, för att införandet av rätten till heltid skulle bli 
effektiv både för den anställde och verksamheten. 

Det finns flera kommuner som infört rätten till heltid med lyckat 
resultat. sjukfrånvaron har minskat, kostnaderna för övertid har 
minskat samt antalet visstidsanställningar har sjunkit. 



Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att Sala kommuns anställda ska ges rätten till heltids 
anställningar. 

samt 

Att kommunstyrelsen senast 30 september 2015 redovisas hur 
och när rätten till heltid kan genomföras. 

Sala 5/3-2015 

lllvv~'-~ 
Ulrika Spåreho (S) 


