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§ 172
Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare (KS 2020.377)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Anna-Maria Boström (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Jerri Bergströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om målsättningar gällande tjänstgöringsgrad och 
tillsvidareanställningar. Förslaget är att fullmäktige beslutar:
(1) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90% tillsvidaretjänster (sommarjobb och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder undantagna) och att detta mål följs upp och redovisas 
regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara vägledande även i 
upphandlad verksamhet.
(2) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90 % heltidstjänster och att detta mål följs 
upp och redovisas regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara 
vägledande även i upphandlad verksamhet.
Vallentuna har arbetat aktivt med ”Heltid som norm” (heltidsresan) utifrån 
överenskommelsen mellan SKR och Kommunal.
Kommunen tillämpar tillsvidareanställningar som norm. De personalgrupper som lyfts fram i 
motionen – ”de som tar hand om våra barn, äldre och sjuka, fixar och städar” – återfinns inom 
socialförvaltningen, städenheten samt barn- och ungdomsförvaltningen. Andelen 
tillsvidareanställningar inom de berörda områdena är högre än 90 %. Utifrån arbetet med 
heltidsresan och heltid som norm, finns sedan tidigare ett pågående arbete. Målsättningen är 
att så hög andel som möjligt ska vara heltidsanställningar. Förutsättningarna skiljer sig dock 
väsentligt åt mellan kommunens olika verksamheter, såväl som mellan yrkesgrupper. En 
gemensam målnivå för respektive yrkeskategori såväl som användning inom upphandlad 
verksamhet kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergström (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer 
proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.
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§ 137
Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare (KS 2020.377)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om målsättningar gällande tjänstgöringsgrad och 
tillsvidareanställningar. Förslaget är att fullmäktige beslutar:
(1) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90% tillsvidaretjänster (sommarjobb och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder undantagna) och att detta mål följs upp och redovisas 
regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara vägledande även i 
upphandlad verksamhet.
(2) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90 % heltidstjänster och att detta mål följs 
upp och redovisas regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara 
vägledande även i upphandlad verksamhet.
Vallentuna har arbetat aktivt med ”Heltid som norm” (heltidsresan) utifrån 
överenskommelsen mellan SKR och Kommunal.
Kommunen tillämpar tillsvidareanställningar som norm. De personalgrupper som lyfts fram i 
motionen – ”de som tar hand om våra barn, äldre och sjuka, fixar och städar” – återfinns inom 
socialförvaltningen, städenheten samt barn- och ungdomsförvaltningen. Andelen 
tillsvidareanställningar inom de berörda områdena är högre än 90 %. Utifrån arbetet med 
heltidsresan och heltid som norm, finns sedan tidigare ett pågående arbete. Målsättningen är 
att så hög andel som möjligt ska vara heltidsanställningar. Förutsättningarna skiljer sig dock 
väsentligt åt mellan kommunens olika verksamheter, såväl som mellan yrkesgrupper. En 
gemensam målnivå för respektive yrkeskategori såväl som användning inom upphandlad 
verksamhet kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att fullmäktige beslutar att bifalla motionen. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar 
bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om attraktiv 
arbetsgivare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har väckt en motion om målsättningar gällande 
tjänstgöringsgrad och tillsvidareanställningar. Förslaget är att fullmäktige beslutar:
(1) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90% tillsvidaretjänster 
(sommarjobb och arbetsmarknadspolitiska åtgärder undantagna) och att detta mål 
följs upp och redovisas regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och 
vara vägledande även i upphandlad verksamhet.
(2) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90 % heltidstjänster och att detta 
mål följs upp och redovisas regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori 
och vara vägledande även i upphandlad verksamhet. 
Vallentuna har arbetat aktivt med ”Heltid som norm” (heltidsresan) utifrån 
överenskommelsen mellan SKR och Kommunal. 
Kommunen tillämpar tillsvidareanställningar som norm. De personalgrupper som 
lyfts fram i motionen – ”de som tar hand om våra barn, äldre och sjuka, fixar och 
städar” – återfinns inom socialförvaltningen, städenheten samt barn- och 
ungdomsförvaltningen. Andelen tillsvidareanställningar inom de berörda områdena 
är högre än 90 %. Utifrån arbetet med heltidsresan och heltid som norm, finns sedan 
tidigare ett pågående arbete. Målsättningen är att så hög andel som möjligt ska vara 
heltidsanställningar. Förutsättningarna skiljer sig dock väsentligt åt mellan 
kommunens olika verksamheter, såväl som mellan yrkesgrupper. En gemensam 
målnivå för respektive yrkeskategori såväl som användning inom upphandlad 
verksamhet kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser. 

Bakgrund
Även innan heltidsresan har cheferna på kommunens äldreboende arbetat aktivt med 
att öka andelen som arbetar heltid i personalstyrkan. 

I det centrala kollektivavtalet (HÖK 20) mellan Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) framgår att alla 
arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Protokollsanteckningen från kollektivavtalet, som är vägledande, säger följande: 
”För att stödja arbetet med kompetensförsörjning ska centrala parter gemensamt 
arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar. Målsättningen är att 
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tillsvidareanställning på heltid ska var det normala vid nyanställning och att redan 
tillsvidareanställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid”.

Vallentuna arbetar med ”Heltid som norm” (Heltidsresan) tillsammans med 
fackförbundet Kommunal. Målet med arbetet är att heltidsarbete, som är avgörande 
för välfärdens kompetensförsörjning, ska vara norm. Syftet med förändringen är att 
öka jämställdheten i kvinnodominerande yrken och säkra kompetensförsörjningen 
inom välfärdssektorn. I januari 2020 startades ett pilotprojekt inom äldreomsorgen 
vilket pågick till och med sista februari 2021. I utgången av 2020 hade 
sysselsättningsgraden inom pilotprojektet ökats till 85 procent för de medarbetare 
som vill och tidigare hade lägre sysselsättningsgrad. Arbetet med Heltidsresan 
kommer att fortsätta till och med 2024. 

Kommunfullmäktige tog den 22 februari 2021 beslut om ny HR-policy. Policyn 
beskriver hur kommunen ska arbeta för ett hållbart arbetsliv med ett högt 
medarbetarengagemang och främja goda personalrelationer. Den övergripande 
målsättningen med HR-policyn är att Vallentuna kommun ska bedriva 
kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet. Bland de förväntade effekterna listas 
både ”Att medarbetare upplever Vallentuna kommun som en attraktiv arbetsgivare” 
såväl som ”Att Vallentuna kommun har ett högt hållbart medarbetarengagemang”.

Kommunen har under flera år arbetat fokuserat och systematiskt med att öka 
upplevelsen av attraktiv arbetsgivare bland både medarbetare och externa 
intressenter. Exempelvis genom startandet av Medarbetarakademin och dess 
medarbetarprogram och ledarprogram för icke-chefer liksom att lyfta medarbetare i 
sociala medier som visar på exempel på både kompetensutveckling samt engagemang 
i högre åldrar. Ett annat exempel är hur arbetsgivaren har byggt upp och genomför 
sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Ytterligare exempel är den satsnings på 
kompetensutveckling som Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort på 
barnskötarutbildning. Förutom kompetensutveckling i rollen har satsningen även lett 
till ökad andel tillsvidareanställningar liksom heltidstjänster. Vid jämförelse bland 
barnskötare inom förskolan 2019 (innan utbildning) och 2021 är andelen enligt 
nedan.

Barnskötare inom förskolan 2019 2021
Andel tillsvidareanställda 93% 96%
varav heltid 78% 87%
varav deltid 15% 9%

Kommunledningskontoret konstaterar att det finns en mängd olika möjliga 
definitioner av yrkeskategorier. Ett alternativ om en målsättning för andelen 
tillsvidareanställningar (i relation till yrkeskategori) ska antas kan vara att använda 
lönekartläggningens kategorier. 
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Tillsvidareanställningar i kommunen
Kommunen tillämpar tillsvidareanställningar som norm, vilket även statistiken 
synliggör. De personalgrupper som lyfts fram i motionen – ”de som tar hand om våra 
barn, äldre och sjuka, fixar och städar” – återfinns inom socialförvaltningen, 
städenheten samt barn- och ungdomsförvaltningen. Andelen tillsvidareanställningar 
inom de berörda områdena är högre än 90 %.

Medarbetare exkl. timavlönade, endast månadsavlönade medarbetare.
Andel (%) av alla anställningar i kommunen som är tillsvidareanställningar 89%
Andel (%) av alla anställningar inom Socialförvaltningen som är 
tillsvidareanställningar

92%

Andel (%) av alla anställningar inom Städenheten som är tillsvidareanställningar 96%
Andel (%) av alla anställningar inom BUF är tillsvidareanställningar, exkl. 
lärartjänster

90%

I vissa fall är rekryteringsbehovet tidsmässig begränsat, så som vid exempelvis 
föräldraledigheter eller sjukfrånvaro - där den ordinarie medarbetaren förväntas 
återgå i tjänst. Allmän visstidsanställning kan även vara aktuellt i samband med 
projekt/projektfinansiering. 

Visstidsanställningar och vikariat är ofta en ”inkörsport” till yrken såväl som de 
kommunala verksamheterna. Provanställning används ibland, inför en 
tillsvidareanställning. Formell utbildning är ofta ett krav vid tillsvidareanställningar . 
Även om dessa anställningsformer inte används som en strategisk rekryteringsväg är 
en tidsbegränsad anställning en vanlig ingång till att bli intresserad av och vilja 
fortsätta inom yrket och rollen och en möjlighet till en tillsvidareanställning eller att 
vidareutbilda sig för att kunna fortsätta inom yrket samt bli tillsvidareanställda.  
Minskad användning av kortare anställningsformer kan därmed ha en negativ 
inverkan på de grupper som står längst från arbetsmarknaden.

Utifrån skollagen är huvudregeln att bara lärare och förskollärare som har 
legitimation kan få en tillsvidareanställning. Från och med den 1 juli 2019 infördes på 
nationell nivå även ett legitimationskrav för att få bedriva och ansvara för 
undervisning i fritidshem.

Heltidstjänster i kommunen
Kommunens ledningsgrupp har utifrån arbetet med heltidsresan och heltid som 
norm, beslutat att förvaltningarna aktivt ska arbeta med frågan inom respektive 
organisation. Målsättningen är att så hög andel som möjligt ska vara 
heltidsanställningar.

Medarbetare (exkl. timavlönade, endast månadsavlönade medarbetare)
Andel (%) heltidstjänster av alla anställningar i kommunen 77%
Andel (%) heltidstjänster av alla anställningar inom Socialförvaltningen 57%
Andel (%) heltidstjänster av alla anställningar inom Städenheten 79%
Andel (%)heltidstjänster av alla anställningar inom BUF är 83%
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Heltidsresans pilotenheter har aktivt arbetat med att jämna ut när arbete ska utföras 
under dagen för att undvika toppar och dalar av arbetsuppgifter. Detta i syfte att öka 
andelen heltidstjänster. Dock är verksamhetens behov styrda på ett sätt att den inte är 
helt utjämnad, men åtgärden har varit ett starkt bidrag till ökade 
sysselsättningsgrader - utan att påverka kostnadsnivån.

Behoven varierar alltså inom olika verksamheter, utifrån yrkesgrupp. Exempelvis 
bedrivs viss verksamhet enbart vissa tider. Bland de verksamheter där det finns 
utmaningar är exempelvis fritidsverksamhet, där behovet främst är efter skolan fram 
till dess att fritids stängs – ca 5 timmar/dag. Delar av personalstyrkan kan i viss 
utsträckning erbjudas heltidstjänster, och dagtid exempelvis utgöra en resurs i 
klassrum.

Ett möjligt sätt att uppnå heltidstjänster är att erbjuda ”delade tjänster” där 
medarbetare rör sig mellan olika verksamheter. 

Bedömning
Kommunen använder tillsvidareanställningar som norm och arbetar aktivt med att 
öka andelen heltidstjänster, inom givna ekonomiska ramar och utifrån 
verksamheternas behov. En fast målsättning skulle kunna innebära negativa 
ekonomiska konsekvenser inom enskilda verksamheter.

Heltid inom upphandlad verksamhet
Det ur ett juridiskt perspektiv är tillåtet att ställa krav på rätt till heltid, så länge 
kravet är lämpligt/proportionerligt i förhållande till det som ska upphandlas. 
Proportionalitetsprincipen innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i 
rimlig proportion till det som upphandlas, och att de åtgärder som den upphandlande 
myndigheten genomför inte får gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella 
upphandlingen. En bedömning av kravets lämplighet/proportionalitet behöver därför 
göras i varje enskild upphandling.

Därför behöver det respektive enskilt upphandlingsområde analyseras om krav på rätt 
till heltid ska ställas. Exempelvis bör i vilken grad kravet är relevant (förekommer 
oönskad deltid inom branschen), om det riskerar att missgynna små företag eller är 
kostnadsdrivande ska beaktas.

Ekonomiska konsekvenser
Rätt till heltid skulle kunna fördyra kommunens upphandlingar då kravet dels kan 
påverka antalet företag som anser att det är möjligt att leva upp till kravet och dels 
kan resultera i dyrare anbud - på grund av att svårare att anbudsgivaren får svårare 
att utforma en effektiv organisation. I vilken utsträckning det är kostnadsdrivande är 
dock mycket svårt att bedöma.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Syftet med heltidsresdan är att öka jämställdheten i kvinnodominerande yrken och 
säkra kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn. 
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Nyckeltalet om andel heltidsarbetande månadsavlönade kopplas i Kolada ihop med 
mål 5 i Agenda 2030, Jämställdhet. Arbetsförhållande och ekonomiska 
förutsättningar kan i förlängningen även påverka mål 3, hälsa och välbefinnande.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Colding Emelie Hallin
Personalchef Stabschef

Expedieras till:
Akten
HR
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