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§ 251
Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning (KS 
2019.363)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström, Gustav Elfström (båda S) och Nicklas Steorn (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om sänkta kostnader genom ökad bemanning. 
Motionären har formulerat tre yrkanden:
(1) att Vallentuna kommun i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreder vilka av 
kommunens verksamheter som med hjälp av ”överanställning” anses ha bäst förutsättningar 
att antigen göra ett nollresultat efter utökad bemanning alternativt en besparing
(2) att Vallentuna kommun utifrån utredningens resultat, i samråd med berörda 
arbetstagarorganisationer, väljer ut en eller flera verksamheter som under en försöksperiod om 
upp till två år utökar bemanningen av verksamheten utöver dagens fastställda normalnivå
(3) att Vallentuna kommun under och efter försöksperioden utreder effekten på ekonomi, 
tjänstens kvalitet, personalomsättning, sjukfrånvaro och arbetsplatsens attraktionskraft hos 
arbetssökande.
Kommunen har genom ett partsgemensamt projekt inom äldreomsorgen (heltidsresan) 
påbörjat motsvarande åtgärder som föreslås av motionären. Överanställning inom befintlig 
budgetram är ett naturligt resultat av en effektiv schemaplanering för att möjliggöra fler 
heltidstjänster. Fler heltidstjänster innebär en naturlig överkapacitet under tider på dagen då 
omvårdnadsbehovet är som störst. Målet är dock inte att överanställa, utan att redan i 
schemaplaneringen tänkta in redan känd frånvaro med hjälp av den högre tillgängliga 
personalresursen. På så sätt minskas också behovet av timavlönade och andra 
visstidsanställda. För närvarande pågår ett pilotprojekt som belyser samtliga delar av det som 
motionären önskar, inklusive kundnöjdhet/brukarnöjdhet. Pilotprojektet utvärderas i februari 
2021 och kommer därefter tas vidare i kommunens övriga organisation.

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S), med bifall från Nicklas Steorn (MP), yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige bifaller motionen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser 
motionen besvarad.
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Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) bifallsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 §188  Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning
 Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning
 Motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning i kommunens verksamheter
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§ 188
Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning (KS 
2019.363)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om sänkta kostnader genom ökad bemanning. 
Motionären har formulerat tre yrkanden:
(1) att Vallentuna kommun i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreder vilka av 
kommunens verksamheter som med hjälp av ”överanställning” anses ha bäst förutsättningar 
att antigen göra ett nollresultat efter utökad bemanning alternativt en besparing
(2) att Vallentuna kommun utifrån utredningens resultat, i samråd med berörda 
arbetstagarorganisationer, väljer ut en eller flera verksamheter som under en försöksperiod om 
upp till två år utökar bemanningen av verksamheten utöver dagens fastställda normalnivå
(3) att Vallentuna kommun under och efter försöksperioden utreder effekten på ekonomi, 
tjänstens kvalitet, personalomsättning, sjukfrånvaro och arbetsplatsens attraktionskraft hos 
arbetssökande.
Kommunen har genom ett partsgemensamt projekt inom äldreomsorgen (heltidsresan) 
påbörjat motsvarande åtgärder som föreslås av motionären. Överanställning inom befintlig 
budgetram är ett naturligt resultat av en effektiv schemaplanering för att möjliggöra fler 
heltidstjänster. Fler heltidstjänster innebär en naturlig överkapacitet under tider på dagen då 
omvårdnadsbehovet är som störst. Målet är dock inte att överanställa, utan att redan i 
schemaplaneringen tänkta in redan känd frånvaro med hjälp av den högre tillgängliga 
personalresursen. På så sätt minskas också behovet av timavlönade och andra 
visstidsanställda. För närvarande pågår ett pilotprojekt som belyser samtliga delar av det som 
motionären önskar, inklusive kundnöjdhet/brukarnöjdhet. Pilotprojektet utvärderas i februari 
2021 och kommer därefter tas vidare i kommunens övriga organisation.

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S), yrkande mot sitt eget 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning
 Motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning i kommunens verksamheter
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om sänkta 
kostnader genom ökad bemanning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har väckt en motion om sänkta kostnader genom ökad 
bemanning. Motionären har formulerat tre yrkanden:
(1) att Vallentuna kommun i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreder 
vilka av kommunens verksamheter som med hjälp av ”överanställning” anses ha bäst 
förutsättningar att antigen göra ett nollresultat efter utökad bemanning alternativt en 
besparing
(2) att Vallentuna kommun utifrån utredningens resultat, i samråd med berörda 
arbetstagarorganisationer, väljer ut en eller flera verksamheter som under en 
försöksperiod om upp till två år utökar bemanningen av verksamheten utöver dagens 
fastställda normalnivå
(3) att Vallentuna kommun under och efter försöksperioden utreder effekten på 
ekonomi, tjänstens kvalitet, personalomsättning, sjukfrånvaro och arbetsplatsens 
attraktionskraft hos arbetssökande.
Kommunen har genom ett partsgemensamt projekt inom äldreomsorgen 
(heltidsresan) påbörjat motsvarande åtgärder som föreslås av motionären. 
Överanställning inom befintlig budgetram är ett naturligt resultat av en effektiv 
schemaplanering för att möjliggöra fler heltidstjänster. Fler heltidstjänster innebär en 
naturlig överkapacitet under dagtid, då omvårdnadsbehovet också är som störst. 
Målet är dock inte att överanställa, utan att redan i schemaplaneringen täcka in redan 
känd frånvaro med hjälp av den högre tillgängliga personalresursen. På så sätt 
minskas också behovet av timavlönade och andra visstidsanställda, vilket ger en ökad 
trygghet för såväl kunder som personal. För närvarande pågår ett pilotprojekt som 
belyser samtliga delar av det som motionären önskar, inklusive 
kundnöjdhet/brukarnöjdhet. Pilotprojektet utvärderas i februari 2021 och kommer 
därefter tas vidare i kommunens övriga organisation.  

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.
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Sänkta kostnader genom ökad bemanning ¡

kom m unens verksa m heter,

Det finns ett samband mellan arbetsbelastning och stressrelaterad ohälsa. En för hög arbetsbelastning
leder på sikt till ökad sjukfrånvaro samt ökad personalomsättning. Studier visar i tillägg att bland
människovårdande yrken är möjligheten att utföra ett bra jobb med god kvalitét något av det viktigaste
för att trivas och stanna kvar på sin arbetsplats.

Långtgående besparingar och återkommande effektiviseringskrav inom offentlig sektor riskerar
däremot att leda till en ohållbar arbetsmiljö för personalen. Detta leder i sin tur leder till ökade
kostnader för inskolning av ny personal, störningar i rutiner, ersättning för övertid samt
vikariekostnader. I många fall riskeras kostnadsökningar istället för besparingar som effekt av hårt
drivna effektiviseringar.

I vissa offentligt drivna verksamheter runt om i landet har man på senare tid giort försök med att
"överanställa" personal utöver vad som normalt är budgeterat. Försöken visar inte sällan att sänkta
kostnader i form av minskad sjukfrånvaro och lägre personalomsättning ger en nettobesparing totalt
efter att kostnaderna för den extra personalen räknats in. Lägg därtill att kvalitén på den service som
skall utföras upplevts som förbättrad samt att personalen upplever arbetsmiljön som långsiktigt
hållbar. Allt detta leder till att arbetsplatsens attraktionskraft ökar vilket underlättar rekr¡ering av ny
personal till kommunens verksamheter.

Därmed är det av stort vikt att undersöka vilka verksamheter inom Vallentuna kommun som skulle
kunna gagnas, både kvalitativt och ekonomiskt, av att anställa mer personal. Därefter genomföra den
så kallade överanställningen i en eller flera utvalda verksamheter under en försöksperiod förvidare
utvärdering.

Socialdemokraterna i Vallentuna yrkar därmed följande

- Att Vallentuna kommun i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreder vilka av
kommunens verksamheter som med hjälp av så kallad "överbemanning" anses ha bäst
förutsättningar att antingen göra ett nollresultat efter utökad bemanning, alternativt en
besparing.

Att Vallentuna kommun utifrån utredningens resultat, i samråd med berörda
arbetstagarorganisationer, väljer ut en eller flera verksamheter som under en försöksperiod
om upp till två år utökar bemanningen av verksamheten utöver dagens fastställda normalnivå.

Att Vallentuna kommun under och efter försöksperioden utreder effekten på ekonomi,
tjänstens kvalitét, personalomsättning, sjukfrånvaro och arbetsplatsens attraktionskraft hos
arbetssökande.
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