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Handlingsplan Heltidsresan 
I samband med löneöversyn 2020 har centrala parter beslutat att förlänga 

genomförandetiden för kommunernas plan för införandet av heltid fram till 

20241231.   

Centrala parter, SKR och Kommunal, är överens om tre mål: 

 Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 

 Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 

 Fler av dem som redan har en heltidsanställning en av olika anledningar 

jobbar deltid idag ska eftersträva heltidsarbete. 

 

Arbetet med att nå målen har av olika skäl saktat in och andra frågor har krävt 

fokus, likaså har Coronapandemin de senaste 8 månaderna haft påverkan.  

 

Dock beaktas i nuläget ovanstående mål vid tillsättningar av vakanser inom 

enheterna, d v s att försöka tillgodose möjlighet till ökad sysselsättningsgrad för 

medarbetarna. Arbetet med att möjliggöra heltid för medarbetare är en del av 

kommunens kompetensförsörjningsarbete och ett led i att vara attraktiv 

arbetsgivare, detta i kombination med att verksamhetens uppdrag ska uppfyllas. 

Att genomföra förändringar ställer krav på både medarbetare och chefer och 

som berör områdena förändrade arbetstider/scheman, samordning av bemanning 

m m . 

 

Efter årsskiftet 20/21 kommer Ljusnarsbergs kommun att intensifiera arbetet 

med en plan för att uppnå ovanstående mål. Arbetet med att nå målen görs 

genom ett partsgemensamt arbete på lokal nivå. En arbetsgrupp bestående av 

Socialchef, HR, enhetschefer och Kommunal kommer att arbeta gemensamt 

med uppdraget. 



 

Så här ser förslag till tidplan ut för kommunens fortsatta arbete: 

(En mer fördjupad plan med mer aktiviteter tas fram i samband med att 

arbetsgruppen startar upp) 

 Arbetsgrupp bildas under januari 2021. 

 Omvärldsbevakning - erfarenhetsutbyte från andra kommuner. 

 HR tar fram nyckeltal kring heltidsmått tas fram jan- februari 2021. 

 Kartläggning av heltidsönskemål bland medarbetarna görs under första 

kvartalet 2021.   

 En handlingsplan inkl. tidplan tas fram hur kommunen avser att arbeta 

med heltidsfrågan och presenteras för KS senast vid halvårsskiftet 2021. 

I tjänsten 

 

Anna-Lena Erixon 

HR chef 


