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Rekommendation angående erbjudande om utökad arbetstid för 
deltidsanställda 
 
Arbetsmarknadsverkets styrelse antog 1987-02-27 AMS riktlinjer 
för lokala handlingsprogram avseende den kommunala sektorn. 
Programmet hade utformats i samråd med den kommunala 
arbetsmarknadens parter. Handlingsprogrammet - som i sin 
slutliga utformning presenterades för kommunernas 
personalorgan 1987-09-10 - syftar bl a till att utveckla verkets 
rekryteringsservice och är avsett att kunna ligga till grund för 
läns- och kommunvisa program. 
 
I handlingsprogrammet behandlas bl a det stora antal 
deltidsanställningar som finns i kommuner och landsting. En 
central uppgift i samverkansarbetet är att utifrån lokala 
förutsättningar stimulera utvecklingen mot fler 
heltidsanställningar. Det uppföljningsarbete som skett inom 
AMS har visat att man kommit olika långt i arbetet med att 
erbjuda deltidsanställda önskad arbetstid. Det har konstaterats 
att det finns områden där deltidsarbetslösheten snarare ökar än 
minskar. 
 
Mot bakgrund av de rekryteringsproblem som finns inom 
framför allt vård och omsorg är det angeläget att ta tillvara alla 
tillgängliga personalresurser. 
 
De centrala parterna på den primär- och landstingskommunala 
arbetsmarknaden samt arbetsmarknadsstyrelsen har därför 
funnit det vara motiverat att ånyo aktualisera frågan om utökad 
arbetstid för deltidsanställda. Det har tagit sig uttryck i 
överenskommelse om en rekommendation till 
primärkommunala och 

./. landstingskommunala arbetsgivare (bilaga). 
 
Kommunförbundets styrelse har vid sammanträde den 3 mars 
godkänt överenskommelsen och sålunda beslutat 
rekommendera kommunerna att i samverkan med 
arbetsförmedlingen verka för att alla anställda som 
"deltidsmarkerar" hos 
arbetslöshetskassa erbjuds den arbetstid de efterfrågar. En 
självklar förutsättning är att den totala bemanningen måste 
anpassas till verksamhetens behov. 
 
Syftet är alltså inte att den totala volymen av arbetstid skall 
vidgas enbart för att bereda deltidsanställda utökad arbetstid. 
 
Förfrågningar med anledning av detta cirkulär besvaras av 
personalpolitiska avdelningens förhandlingssektion. 
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