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Heltid som norm på svensk arbetsmarknad
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om heltid som norm på svensk
arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Idag tvingas 200 000 personer, främst kvinnor, jobba ofrivillig deltid. Rätten till heltid
är en jämställdhetsfråga. För arbetstagaren kan deltidsarbetet underlätta för att kunna
samordna kraven från arbetsliv och familjeliv. Deltidsjobb är även vanliga när man
kliver in på arbetsmarknaden vid unga år, samt i samband med pensionering.
Förekomsten av ofrivilliga deltidsanställningar som resulterar i deltidsarbetslöshet är
i stor utsträckning beroende av arbetstagarens förhandlingsstyrka när frågan om ökad
arbetstid tas upp till förhandling med arbetsgivaren. Arbetstagaren har en svag position
när verksamheten kräver att arbetstagaren anpassar sig efter arbetsscheman och arbetets
lokalisering samtidigt som arbetsgivaren upplever att arbetstagaren lätt kan bytas ut mot
annan arbetskraft. (SOU 2005:105)
Det är nödvändigt att komma tillrätta med de negativa effekter som det ofrivilliga
deltidsarbetet orsakar. Det handlar främst om möjligheter till ekonomiskt oberoende och
försörjning genom eget arbete och en minskning av den snedfördelning mellan könen
som är kopplad till deltidsarbetslösheten.
Utvecklingen går i vis mån framåt. Nästan sex av tio kommuner och tre av fyra
landsting har fattat beslut om rätt till heltid eller önskad sysselsättningsgrad. Det är en
ökning sedan en liknande undersökning för tre år sedan.
Under de senaste sex åren har 30 000 fler medarbetare i kommunerna och 12 000 i
landstingen börjat arbeta heltid. SKL:s bedömning är att antalet heltidsarbetande i
kommuner och landsting ska ha ökat med ytterligare 25 000 till i slutet av 2016.
Detta är dock inte tillräckligt. Idag borde heltid vara norm inom stat, kommun och
landsting. Lagstadgad rätt till heltid är ett viktigt steg för att motverka de negativa
effekterna av deltidsarbetslöshet och en frihets- och jämställdhetsreform regeringen bör
överväga.
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