Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-06-09

§ 186 Anställningsgaranti för utbildade barnskötare och
undersköterskor, svar på motion (V)
Dnr KS 2020-39
Ärende
Björn Alling (V), Jane Carlsson (V) och Jessica Eek (V) föreslår i en motion
daterad 2019-11-25 att:



Införa en garanti för fast heltidsanställning för alla som avslutat sina
studier med godkända betyg från kommunens vård- och
omsorgsprogram eller barn- och fritidsprogram.
Införa en garanti för fast heltidsanställning för alla som avslutat sina
studier med godkända betyg från en kommunal yrkesutbildning inom
vård- och omsorg eller barn- och fritid.

För tillfället är det inte genomförbart att införa en anställningsgaranti på heltid
eftersom alla befintliga medarbetare inom vård och omsorgs- och
barnomsorgssektorn ännu inte fått erbjudandet. Linköpings kommun använder
sig av kompetensbaserad rekrytering vilket är en kvalitetssäkrande metod som
tillämpas vid all rekrytering. Vid anställningsgaranti enligt förslaget kan inte
metoden säkerställas. Det strider även mot rekryteringsordning och
vakansprövning som tillämpas i Linköpings kommun enligt gällande
lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige att motionens första och andra att-sats avslås med
hänvisning till att rätten till heltid och önskad sysselsättningsgrad ännu inte är
genomförd och att anställningsgarantin inte är förenlig med den
kompetensbaserade rekryteringsprocess samt fastslagna tillämpningar för
rekryteringsordning som följs i Linköpings kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Anställningsgaranti för utbildade barnskötare och
undersköterskor, svar på motion (V), 2020-05-19
Motionen
Yrkanden
Kristina Edlund (S) yrkar bifall till motionen.
Niklas Borg (M) och Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Kristinas
Edlunds (S) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Niklas Borgs (M) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att rätten till heltid och önskad
sysselsättningsgrad ännu inte är genomförd i kommunen.
Anställningsgarantin är heller inte förenlig med varken Linköpings
kommuns kompetensbaserade rekryteringsprocess eller med de fastslagna
tillämpningsanvisningar för rekryteringsordning som har beslutats.
Reservationer
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S) och Mari
Hultgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristina Edlunds (S)
yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionärerna
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