
Frågor och svar:
Trygga jobb

Otrygga anställningar skapar osäkerhet 
på jobbet. Det gör det svårt att planera 
vardagen både på jobbet och hemma. 
Ordning och reda på arbetsplatsen är bra 
för både anställda och kvalité i välfärden. 
Därför ska allmän visstidsanställning 
avskaffas.

Varför är det viktigt för medlemmarna i 
Kommunal?
Det är många medlemmar i Kommunal 
som trots att de jobbat många år i sitt 
yrke inte får fast anställning. Istället så 
bollas man runt på visstidsanställningar, 
korttidsvikariat och timanställningar. Det 
är dåligt för den som drabbas – och det 
är dåligt för verksamheten.

Utan en fast anställning är det svårt att 
planera sitt liv – vet man inte när man 
ska jobba så vet man inte när man är 

ledig. Det gör det svårt att veta hur mycket 
pengar man har eftersom man inte vet 
vilken lön man får månad för månad.  Och 
det gör det svårt att få lån till en bil eller för 
att köpa en bostad. 

Dessutom blir det rörigt för de som har 
fast anställning och blir negativt för 
kvaliteten i verksamheten. Det är jobbigt 
att ständigt ha nya kollegor som ska 
läras upp kring hur rutiner och brukare 
fungerar. Det är jobbigt för både äldre i 

äldreomsorgen och barnen i förskolan att 
ständigt möta nya ansikten.

Vad betyder förslaget?
Kommunal kräver att allmän 
visstidsanställning ska avskaffas. Kommunal 
menar att det alltid ska finnas ett objektivt 
skäl till att tidsbegränsa en anställning.

2007 införde Alliansen allmän 
visstidsanställning, en tidsbegränsad 
anställningsform som inte kräver 
att arbetsgivaren motiverar varför 
arbetstagaren ska vara tidsbegränsat 
anställd.

Välfärd
ärtrygghet



Socialdemokraterna Moderaterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Liberalerna Miljöpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna

Ja JaNej Nej Nej Nej Nej Nej

Sverigedemokraterna, Moderaterna, 
Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna 
vill inte avskaffa allmän visstid. De vill 
istället luckra upp tryggheten ytterligare 
genom att ändra de s.k. turordningsreglerna 
i Lagen om Anställningsskydd (LAS). 

Sverigedemokraterna vill öka det undantag 
från anställningstid som finns för små 
företag till fem personer, oavsett företagets 
storlek. Centerpartiet vill undanta alla 
företag med upp till 50 anställda från 
turordningsreglerna. 

*I Riksdagen har man inte tagit ställning till att avskaffa allmän visstid 

eller inte. Men så här tycker partierna när de själva får svara på frågan.

Vad riksdagspartierna tycker om att
Avskaffa allmän visstid?*

• 16 procent av Kommunals medlemmar har en 

tidsbegränsad anställning.

• Inom vård och omsorg har var femte anställd en 

visstidsanställning. Och fyra av tio barnskötare är 

tidsbegränsat anställda.

• 61 procent av dem som arbetar inom 

Kommunals avtalsområden och inte är fackligt 

anslutna har en tidsbegränsad anställning.
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