SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-09-28
Kommunfullmäktige

Dnr 2020/1108

§ 102

Motion - Alla ska ha rätt till heltid/optimera
bemanningen i Mullsjö kommun - svar

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna genom Leontina Aurell har kommit in med en motion om att
alla ska ha rätt till heltid/optimera bemanningen i Mullsjö kommun.
Sverigedemokraterna skriver att många människor, i synnerhet kvinnor, jobbar
mindre än vad de skulle vilja göra. Av alla sysselsatta arbetar var fjärde deltid, vissa
för att de inte vill jobba mer, men många för att de inte får. För att alla som vill ska
få möjlighet att arbeta heltid måste utbudet av heltidsanställningar öka.
Mullsjö kommun behöver arbeta aktivt med att införa heltid som norm. Den
nuvarande överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och
Kommunal ställer krav på kommunerna att gå in i skarpt läge för att år 2024 ha en
god struktur för arbetet.
De kommuner och regioner som tagit steget upplever att heltidserbjudandet varit en
viktig faktor för att ses som en attraktiv arbetsplats.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 15 september 2021, § 106
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021, § 97
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott den 19 maj 2021, § 24
Tjänsteskrivelse från personalchefen den 10 maj 2021
Protokoll från kommunstyrelsen den 16 september 2020, § 138
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 augusti 2020, § 139
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott den 20 maj 2020, § 41
Heltid som norm - förslag till handlingsplan Mullsjö den 2 juni 2017
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 maj 2020, § 98
Protokoll från kommunfullmäktige den 28 april 2020, § 54
Motion – Alla ska ha rätt till heltid/optimera bemanningen i Mullsjö kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta hänsyn till motionen i det pågående arbetet med Heltid som norm och därmed
anse motionen besvarad.
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§ 102 fortsättning
Förslag till beslut på sammanträdet
Leontina Aurell (SD) och Christian Wall (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom motionen.
Linda Danielsson (S), Joseph Tornell (KD) och Mikael Johansson (V) föreslår
kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Linda Danielssons (S), Joseph Tornells (KD) och Mikael Johanssons
(V) förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ta hänsyn till motionen i det pågående arbetet med Heltid som norm och därmed
anse motionen besvarad.
Reservation
Leontina Aurell (SD), Christian Wall (SD), Jenny Hultgren (SD), Albert Müller (SD)
och Ewa Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsens personalutskott
Personalchefen
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