
 
 

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) 

Otrygga anställningsvillkor 

Otrygga anställningar och ofrivillig deltid har länge varit norm för stora personalgrupper, trots 
att det är väl känt vad det innebär för såväl de anställda som kvaliteten i 
välfärdsverksamheterna. 

Visserligen ligger Vallentuna långt fram i sitt arbete med ”Heltidsresan” för att öka 
tjänstgöringsgraden bland medarbetare inom äldreboenden, men det är mycket arbete kvar 
innan det införts i kommunens samtliga verksamheter. 

I samband med att arbetet med ”Heltidsresan” startade så kunde man läsa på kommunens 
hemsida följande: ”Vallentuna kommun vill att heltid ska bli en rättighet för alla kommunens 
medarbetare. Det är en process som får ta tid, och självklart ska de som vill fortsätta jobba 
deltid få göra det. Men för att skapa en mer jämställd arbetsplats ska inte bara 
mansdominerande yrken ha heltid som norm, utan även kvinnodominerande yrken.” 

Viktigt att notera att SKR’s och Kommunals utvecklingsprojekt ”Heltidsresan” inte bara är att 
heltid ska vara norm, även tillsvidareanställning ska vara norm vid anställning. 

När det gäller Socialförvaltningen så utförs en tredjedel av allt arbete inom Kommunals 
avtalsområde av timanställda. Det är en anställningsform som innebär att samma ögonblick 
som arbetspasset är slut för dagen så upphör också anställningen.  

I LO-distriktet i Stockholms läns rapport ”Bästa och sämsta arbetsgivarkommun i Stockholms 
län 2020” så får Vallentuna kommun som arbetsgivare både ris och ros. 

För Vallentunas del så är resultatet att kommunen är bäst på ledarskap men näst sämst när det 
gäller anställningsvillkor. För de övriga bedömningskriterierna så ligger Vallentuna nära 
mitten. 

Rapporten kan sammanfattas med att dåliga villkor för stora grupper av anställda är norm i 
kommunerna i Stockholms län, men skillnaderna är stora. ”En idealkommun skulle ha 
anställningsvillkor som Nynäshamn, löner som Österåker, personaltäthet som Sigtuna, 
ledarskap som Vallentuna och sjukfrånvaro som Salem.” 

Vi socialdemokrater har flera gånger lyft frågan på olika sätt för att ge de dåliga 
anställningsvillkoren den uppmärksamhet det förtjänar. Därför gör vi det igen. 

 

Mot bakgrund av ovanstående så vill Socialdemokraterna få svar på följande frågor: 

- Vilket ansvar har du för att Vallentuna kommun inte kommit längre i sitt arbete med 
tillsvidareanställning som norm? 

- Vad avser du göra för att förbättra anställningsvillkoren? 

För Socialdemokraterna i Vallentuna 
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