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Svar motion 8/2015 Robertsfors bör vara både en attraktiv kommun och Arbetsgivare 
 
I motionen lyfts framtida kompetensförsörjningsutmaningar fram för Robertsfors kommun 
som arbetsgivare. En del av attraktiviteten för yrken, arbetsgivaren och arbetsplatsen är 
tjänstegrad och arbetstidens förläggning.  I motionen sätts fokus på frågan om rätt till 
heltidsarbete och möjlighet till deltid tillsammans med frågan om att minska de så kallade 
delade turerna i verksamheterna. 
 
Under 2017 ska Robertsfors kommun som arbetsgivare i partsgemensamt arbete 
tillsammans med fackförbundet Kommunal ta fram en lokal plan för hur vi tillsammans kan 
öka andelen heltider och öka tjänstegrad i våra verksamheter. Arbetet är en del av 
huvudöverenskommelsen mellan förbundet och de kommunala arbetsgivarna. Vi delar i 
arbetet den gemensamma synen hur viktigt det är och fortsatt kommer vara för 
kompetensförsörjningen att i ökad grad kunna erbjuda heltider i vår verksamhet. 
 
I det gemensamma arbetet kommer det även vara av stor vikt att även andra 
arbetstidsförutsättningar vägs in i sammanhanget. En av dessa är de “delade turerna”. 
Andra frågor som berörs vid ett högre antal heltider är antalet nätter, kvälls eller 
helgtjänstgöringar inom de delar av våra verksamheter som bedriver verksamhet under 
dygnet-, veckans och årets alla dagar. Även dessa frågor påverkar attraktiviteten i arbetet 
och kommunen som arbetsgivare. 
 
En annan förutsättning för ökat grad av heltider är möjligheten för medarbetarna att arbeta 
inom olika delar av verksamheten eller på flera arbetsplatser, arbetsställen. En viktig del i 
kompetensförsörjningen kommer därför även fortsatt vara en levande och öppen dialog 
rörande förändringar i arbetet, att vi genom vilja till förändring når våra gemensamma mål 
om god arbetsmiljö och förutsättningar för arbetet. 
 
Bilaga: Motion 8/2015 
 
Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
 
Då motionärernas förslag till utredning täcks av det partsgemensamma arbete med lokal 
plan som ska ske under 2017 föreslås fullmäktige finna motionen besvarad. 


