Motion till kommunfullmäktige 2019-04-08

Rätt till heltid vid upphandling
Inför rätt till heltid även vid upphandlingar. Rätten att arbeta heltid är viktig för att människor ska
kunna försörja sig men också för att få en framtida pension som går att leva på. De senaste åren har
frågan om rätt till heltid på flera sätt stått i fokus. Sveriges kommuner och landsting bedriver ett
omfattande arbete för att fler kommuner och landsting ska erbjuda alla anställda en heltidsanställning.
Motala kommun har fattat beslut om att anställda i kommunen ska ha rätt till heltidsanställning. Det är
bra, även om det finns omfattande insatser för att rätt till heltid ska bli en realitet för alla. Ett problem
är när de anställda inte orkar arbeta heltid p.g.a. för hög arbetsbelastning och bara för att de inte orkar
kan tänka sig gå ned i arbetstid.
Som en stor offentlig aktör är det också viktigt att kommunen tar ett ansvar för arbetsvillkoren för
personal vid upphandlingar av tjänster. Här finns det många exempel på att personal efter en
upphandling tvingas gå ner i arbetstid. En allt mer vanlig metod är hyvling där de anställda med kort
varsel riskerar att förlora en inkomst som det går att leva på. För Vänsterpartiet är det viktigt att en
anställning ska ha rimliga villkor och en lön att leva på. Det är dessutom de kvinnodominerade
yrkesgrupperna som är hårdast drabbade av detta.
Vänsterpartiet är i grunden emot att genomföra upphandlingar som en metod för att pressa kostnader i
synnerhet när dessa innebär högre arbetsbelastning, lönedumpningar, uppsägningar eller medför
hyvlingar av tid. För att Motala kommun inte ska bidra till dåliga anställningsvillkor vid
upphandlingar är det viktigt att kommunen i kommande upphandlingar - av tjänster så som till
exempel lokalvård, vaktmästeri, hemtjänst eller andra tillämpliga områden - utför ordentliga risk- och
konsekvensanalyser samt ställer krav på att de anställda ska ha rätt att arbeta heltid.

Åt Vänsterpartiet yrkar vi:
•

Att Motala kommun vid framtida eventuella tjänsteupphandlingar ställer krav på att
personalen skall erbjudas heltidsanställningar i enlighet med det som anförs ovan.

•

Att Motala kommuns bolag skall tillämpa krav på personalövertagande vid framtida
eventuella tjänsteupphandlingar i alla fall där det är möjligt.
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