LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2007-12-03

223

513

Arbets- och personalutskottet

2007-11-26

238

509b

deckf25
Dnr 05.612-02

Projektet hel- och deltid
Bilaga:
Slutrapport

Ärendebeskrivning
Personalkontoret redovisar i bilaga slutrapport för projektet hel- och deltid.
Det har gått drygt ett år sedan möjligheten till önskad sysselsättningsgrad
inom områdena äldre och funktionshindrade infördes. Möjlighet till heltid för
alla inom socialförvaltningen är under rätt betingelser möjligt att införa. Dock
bör vissa villkor vara uppfyllda för att detta ska vara möjligt. Det är av största
vikt att försöket med modellen kan fortsätta, för att utveckla förutsättningar
för att på sikt kunna införa heltider inom hela vård- och omsorgsorganisationen.
Styrgruppen rekommenderar att heltid införs successivt vid socialförvaltningen.
Styrgruppen föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta att
-

förlänga projektet hel/deltid under år 2008

-

för fortsatt anställning av projektledare anvisa 350 000 kronor år 2008
och 50 000 kronor år 2009

-

för utbildningsinsatser i bemanningsekonomi anvisa 60 000 kronor år
2008

-

i övrigt godkänna slutrapporten.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2007-12-03

223

514

Arbets- och personalutskottet

2007-11-26

238

509c

deckf25b

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

förlänga projektet hel/deltid under år 2008

-

för fortsatt anställning av projektledare anvisa 350 000 kronor år 2008
och 50 000 kronor år 2009

-

för utbildningsinsatser i bemanningsekonomi anvisa 60 000 kronor år
2008

-

medelsanvisning med 410 kkr sker ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter 2008

i övrigt godkänna slutrapporten.
_____

Yrkanden
Börje Lööw (v), Erika Josbrandt (kd) och Camilla Hansen (c) yrkar dels bifall
till arbets- och personalutskottets förslag, dels att heltid ska gälla som norm i
alla anställningar i kommunen fr o m 2010-01-01.
Karl Petersen (s) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

