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§ 117
Svar på motion (S) om anställningsvillkor (KS 2020.286)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår att-sats 1, 2,3 och 4, samt anser att-sats 5, 6 
och 7 besvarade.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte i oktober 2020 en motion om ett antal olika åtgärder:
(1) Att omedelbart ta bort effektiviseringskravet på 50 %, ge full kompensation
(2) Att sätta in administrativt stöd till cheferna. De kan inte både styra verksamheterna med 
personalansvar och lägga scheman, föra fakturor m.m. Ge cheferna rimliga arbetsvillkor
(3) Att införa en bemanningspool inom olika områden, heltidsanställda som kan gå in när det 
fattas personal
(4) Att socialförvaltningen ska överanställa personal vilket motverkar sjukskrivningar, 
kvalitetsbrister och sämre kundservice
(5) Att äldreomsorgslyftet genomförs som det ska – utbilda och anställ personal till vården
(6) Att Heltidsresan genomförs utan dröjsmål. Minska antalet timvikarier som har otrygga 
anställningar
(7) Att socialtjänsten ska få de medel som krävs för att kunna genomföra det dom ska utan 
ytterligare neddragningar, kvalitetsförsämringar och sjukskrivningar.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som delvis förordar avslag och delvis att 
förslagen kan anses besvarade.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att fullmäktige beslutar att bifalla motionen. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar 
bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om anställningsvillkor
 Motion (S) om att förbättra personalens anställningsvillkor, arbetsbelastning, öka 

jämnställdheten och att säkra kompetensförsörjningen
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om 
anställningsvillkor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår att-sats 1, 2,3 och 4, samt anser att-
sats 5, 6 och 7 besvarade.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna väckte i oktober 2020 en motion om ett antal olika åtgärder: 
(1) Att omedelbart ta bort effektiviseringskravet på 50 %, ge full kompensation
(2) Att sätta in administrativt stöd till cheferna. De kan inte både styra 
verksamheterna med personalansvar och lägga scheman, föra fakturor m.m. Ge 
cheferna rimliga arbetsvillkor
(3) Att införa en bemanningspool inom olika områden, heltidsanställda som kan gå in 
när det fattas personal
(4)Att socialförvaltningen ska överanställa personal vilket motverkar sjukskrivningar, 
kvalitetsbrister och sämre kundservice
(5) Att äldreomsorgslyftet genomförs som det ska – utbilda och anställ personal till 
vården
(6) Att Heltidsresan genomförs utan dröjsmål. Minska antalet timvikarier som har 
otrygga anställningar
(7) Att socialtjänsten ska få de medel som krävs för att kunna genomföra det dom ska 
utan ytterligare neddragningar, kvalitetsförsämringar och sjukskrivningar.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som delvis förordar avslag och 
delvis att förslagen kan anses besvarade.

Bakgrund
Socialnämnden har i sitt svar förordat att att-sats 2,3 och 4 avslås, samt att satserna 5 
och 6 anses besvarade. Utöver nämndens information har kommunledningskontoret  
kommenterat förslagen 1 och 7 nedan:

(1) att omedelbart ta bort effektiviseringskravet på 50 %, ge full 
kompensation

Vallentuna kommuns budgetmodell innehåller ett generellt 
effektiviseringskrav för att klara bibehållen skattenivå samtidigt som 
kostnaderna årligen ökar.
Det innebär att nämndernas budgetramar inte med automatik räknas upp för 
pris- och löneökningar. Det gör att kommunen frigör ekonomiskt utrymme 
för satsningar på både skola och omsorg.
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(2) ”Att sätta in administrativ stöd till cheferna.”

Utifrån tidigare medarbetarenkätresultat konstaterar socialnämnden att det 
inte syns något särskilt behov av att chefer ska få extra administrativt stöd. 
Socialförvaltningen fokuserar istället på att verksamhetsutveckla samt 
digitalisera processer för att frigöra nödvändig tid från chefer.

(3)  ”Att införa en bemanningspool inom olika områden, 
heltidsanställda som kan gå in när det fattas personal.”
Socialnämnden ser i nuläget inget behov av att införa traditionella 
bemanningspooler inom respektive verksamhetsområde. Kostnaden för 
bemanningspoolen skulle kunna överstiga nyttovärdet. Arbetet med 
heltidsresan förväntas ge en positiv effekt på verksamhetens förmåga att ha 
personal i beredskap.

(4) ”Att socialförvaltningen ska överanställa personal vilket 
motverkar sjukskrivningar, kvalitetsbrister och sämre 
kundservice.”
Socialnämndens nyckeltal gällande sjukskrivningar har en positiv utveckling 
(med undantag för 2020 Covid-19 pandemin). Personalomsättningen är den 
lägsta sedan många år tillbaka. Socialförvaltningen ser inte att kvalitén eller 
servicen kommer öka i och med överanställning. Däremot arbetar 
förvaltningen med kompetensutveckling och generell verksamhetsutveckling 
för att förbättra kvalitén.

(5) Att äldreomsorgslyftet genomförs som det ska. Utbilda och 
anställa personal till vården.”
Socialnämnden konstaterar att socialförvaltningen arbetar med nyttja 
äldreomsorgslyftet, med hänsyn till de krav som medföljer stimulansmedlet.

(6) ”Att heltidsresan genomförs utan dröjsmål. Minska antalet 
timvikarier som har otrygga anställningar.”
Socialnämnden konstaterar i svaret att pilotprojektet heltidsresan har 
genomförts på SÄBO under 2020-02-01-2021- 02-28, vilket har resulterat i 
att ett stort antal medarbetare fått höjda tjänstgöringsgrader till 85 %. 
Utvärderingen har visat att socialförvaltningen behöver göra ytterligare 
justeringar för att på bästa sätt möta kunders och medarbetares behov under 
de förutsättningar som finns samt med god ekonomisk hushållning. Nu 
fortsätter projektet för att i nästa fas planera för hur socialförvaltningen kan 
höja sysselsättningsgraden till 100 % för dem som så önskar. Vallentuna 
bedöms vara långt framskriden i heltidsresan jämfört med länet i helhet.

(7) ”Att socialtjänsten ska få de medel som krävs för att kunna 
genomföra det dom ska utan ytterligare neddragningar, 
kvalitetsförsämringar och sjukskrivningar.”
Socialförvaltningen uppvisade 86 procent positivt resultat i 
medarbetarenkäten, ett högt resultat jämfört med kommunen och riket som 
helhet. Socialförvaltningen bedriver ett målinriktat arbete för att bibehålla 
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och förbättra förvaltningens arbetsmiljö. Socialförvaltningen jobbar 
dessutom aktivt med kompetensutveckling av personalen genom en rad olika 
satsningar som syftar till att öka och stärka kompetensen hos olika 
yrkeskategorier. Detta förväntas leda till en kvalitetshöjning i verksamheten 
men också att bidra till en bättre arbetsmiljö för samtliga medarbetare.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten
Socialnämnden
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13
Remissvar motion (S) om anställningsvillkor (SN 2020.219)
Beslut
Socialnämnden antar remissvaret och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att avslå att-sats 2,3 och 4, samt anse att-sats 5 och 6 som besvarade.
Reservationer
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström båda (S) samt Gunnar Bergström (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Ing-Marie Elfström (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Den 12 oktober 2020 lämnade socialdemokraterna in en motion om anställningsvillkor till 
kommunfullmäktige.

Socialnämnden besvarar i detta remissvar att-sats 2-6 men inte 1 och 7 som ligger utanför 
nämndens ansvarsområde.

Socialförvaltningen uppvisar 86 procent positivt resultat i medarbetarenkäten. Det är ett högt 
resultat jämfört med kommunen och riket som helhet. Socialförvaltningen bedriver ett 
målinriktat arbete för att bibehålla och förbättra förvaltningens arbetsmiljö. 
Socialförvaltningen jobbar dessutom aktivt med kompetensutveckling av personalen genom 
en rad olika satsningar som syftar till att öka och stärka kompetensen hos olika 
yrkeskategorier. Detta förväntas leda till en kvalitetshöjning i verksamheten men också att 
bidra till en bättre arbetsmiljö för samtliga medarbetare.

De fem att-satserna kommenteras här var för sig.

Att-sats 2 Att sätta in administrativ stöd till cheferna.
Svar: De kan inte både styra verksamheterna med personalansvar och lägga scheman, göra 
fakturor m.m. Ge cheferna rimliga arbetsvillkor:
Medarbetarenkäten visar att socialförvaltningen inte har ett särskilt behov av att chefer ska få 
extra administrativt stöd. Socialförvaltningen fokuserar istället på att verksamhetsutveckla 
samt digitalisera processer för att frigöra nödvändig tid från chefer.

Att -sats 3 Att införa en bemanningspool inom olika områden, heltidsanställda som kan gå in 
när det fattas personal. En pool för olika områden som exempelvis LSS, hemtjänst och 
äldreboenden.
Svar: Socialförvaltningen ser i nuläget inget behov av att införa traditionella 
bemanningspooler inom respektive verksamhetsområde. Kostnaden för bemanningspoolen 
skulle kunna överstiga nyttovärdet. Arbetet med heltidsresan förväntas ge en positiv effekt på 
verksamhetens förmåga att ha personal i beredskap.
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Att-sats 4 Att socialförvaltningen ska överanställa personal vilket motverkar sjukskrivningar, 
kvalitetsbrister och sämre kundservice.
Svar: Socialnämndens nyckeltal gällande sjukskrivningar har en positiv utveckling (med 
undantag för 2020 Covid-19 pandemin). Personalomsättningen är den lägsta sedan många år 
tillbaka. Socialförvaltningen ser inte att kvalitén eller servicen kommer öka i och med 
överanställning. Däremot arbetar förvaltningen med kompetensutveckling och generell 
verksamhetsutveckling för att förbättra kvalitén.

Att-sats 5 Att äldreomsorgslyftet genomförs som det ska. Utbilda och anställa personal till 
vården.
Svar: Socialförvaltningen arbetar med nyttja äldreomsorgslyftet med hänsyn till de krav som 
medföljer stimulansmedlet.

Att-sats 6 Att heltidsresan genomförs utan dröjsmål. Minska antalet timvikarier som har 
otrygga anställningar.
Svar: Pilotprojektet heltidsresan har genomförts på SÄBO under 2020-02-01-2021-02-28 
vilket har resulterat i att ett stort antal medarbetare fått höjda tjänstgöringsgrader till 85 %. 
Utvärderingen har visat att vi behöver göra ytterligare justeringar för att på bästa sätt möta 
våra kunders och medarbetares behov under de förutsättningar som finns samt med god 
ekonomisk hushållning. Nu fortsätter projektet för att i nästa fas planera för hur vi kan höja 
sysselsättningsgraden till 100 % för dem som så önskar. Vallentuna bedöms vara långt 
framskriden i heltidsresan jämfört med länet i helhet.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Ulf Lundström (S) samt Gunnar Bergström 
(V), bifall till motionen i enlighet med bilaga 1.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer de båda yrkandena mot 
varandra och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 §10 SN AU Remissvar motion (S) om anställningsvillkor
 Remissvar, 2021-02-02
 Remiss av motion om anställningsvillkor
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Vallentuna  2021 02 23

Socialnämndens arbetsutskott , gällande ärende; Socialdemokraternas motion om förbättra 

anställningsvillkoren i Vallentuna.  

Socialdemokraterna yrkar bifall till motionen.  
Socialdemokraterna får ofta signaler om att arbetsmiljön blir lidande i Vallentuna socialtjänst på grund av de 
otaliga och årliga besparingskrav som Alliansen driver igenom år efter år. Det bekräftas nu senast i dagarna 

när personal går ut i media och brev till oss politiker och beskriver de missförhållanden som pågår.  
Det här kallas också effektiviseringskrav, det vill säga att man kräver att chefer ska se till att deras områden/ 
avdelningar ska effektivisera 50 % varje år. Trots löneökningnar, trots fler kunder/ brukare, tyngre och mer 
komplexa ärenden och en annan utveckling i samhället med mer droger, våld, psykisk ohälsa, fler äldre, 

flyktingkatastrofer med mera.  

Vi socialdemokrater har en annan ide och vilja vad gäller personalen i Vallentuna, vi anser att den ska vi vara 
rädda om, inte slita ut och använda som slit och slängvara. Vi vill se en frisk och välmående personal som 
inte är utbränd, sjukskriven, har ont i axlarna och lederna. En personal som hinner återhämta sig, ha ork till 

en god fritid, som orkar arbeta heltid och ha en dräglig lön.  
Chefer ska hinna reflektera, ta ställning till nya åtgärder och beslut, måna om sin personal och våra invånare 
i behov av stöd. All personal ska finna arbetsglädje och kraft i den vardag som de har året runt under sitt 

arbetsliv.  

Remissvaret berättar att allt är bra i Vallentuna kommun?! Chefer behöver inget administrativt stöd, man 
behöver inte någon bemanningspool, man behöver inte överanställa för att täcka upp vid sjukdom eller 

semester. Allt löser kommunen med vidareutbildning, digitalisering och heltidsresan.  
Heltidsresan som det går väldigt långsamt att genomföra på grund av för lite pengar och som kommunen nu 
föreslår ska läggas ner???  Att orka arbeta 100% inom vården kräver att det finns personal som gör att jag 
inte behöver springa benen av mig på arbetspasset. Samt scheman som är hållbara utan att förtära. I dagsläget 
har det endast genomförts på två arbetsplatser och personal har gått upp till hela 85 % ??!!! Och de som 
under en period har haft 100 % tvingas tillbaka till 85 %? Det står tydligt i remissvaret att dettta inte går att 
genomföra utan att rucka på alliansens krav på god ekonomisk hushållning- läs ”de pengar som finns 
inklusive nya besparingskrav”. Men att det behövs mer insatser för att möta kunder och medarbetares behov. 

Det står tydligt i remissvaret.  

Hur många yrken för övrigt har så mycket deltidstjänster än i vården där många kvinnor arbetar? Arbetar de 

deltid inom vaktmästeri, fritdsförvaltning, tjänstemännen?  
Äldrelyftet går långsamt då det bara är de fast anställda som kan gå utbildning och dessutom anser 

kommmunen att det är för dyrt att sätta in vikarier.  
De anställda ska kunna leva på sin lön, samt att orka arbeta heltid! Vi tycker man ska utreda om heltid ska 

vara tex max 34 timmar per vecka?  
Personalen ska inte bli utsliten och vi ska inte ha så stor andel timanställda i kommunen, att vara timanställd 

med otrygga villkor är dagens slavarbete. Vi socialdemokrater vill inte medverka till det.  

Det är inte kostnadsdrivande i längden att ha: en frisk personal, att ha chefer som mår bra, att vi har personal 

som vill och kan ta jobb inom den här sektorn.  
Alliansen har ett ansvar att vårda vår personalstab, inte bara skjuta alla problem framför sig och tysta ner och 

mörka.  

För socialdemokraterna 2021 02 23, Ing-Marie Elfström

Bilaga 1
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§ 10
Remissvar motion (S) om anställningsvillkor (SN 2020.219)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att  socialnämnden antar remissvaret och föreslår att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå att-sats 2,3 och 4, samt anse att-
sats 5 och 6 som besvarade.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Den 12 oktober 2020 lämnade socialdemokraterna in en motion om anställningsvillkor till 
kommunfullmäktige.

Socialnämnden besvarar i detta remissvar att-sats 2-6 men inte 1 och 7 som ligger utanför 
nämndens ansvarsområde.

Socialförvaltningen uppvisar 86 procent positivt resultat i medarbetarenkäten. Det är ett högt 
resultat jämfört med kommunen och riket som helhet. Socialförvaltningen bedriver ett 
målinriktat arbete för att bibehålla och förbättra förvaltningens arbetsmiljö. 
Socialförvaltningen jobbar dessutom aktivt med kompetensutveckling av personalen genom 
en rad olika satsningar som syftar till att öka och stärka kompetensen hos olika 
yrkeskategorier. Detta förväntas leda till en kvalitetshöjning i verksamheten men också att 
bidra till en bättre arbetsmiljö för samtliga medarbetare.

De fem att-satserna kommenteras här var för sig.

Att-sats 2 Att sätta in administrativ stöd till cheferna.
Svar: De kan inte både styra verksamheterna med personalansvar och lägga scheman, göra 
fakturor m.m. Ge cheferna rimliga arbetsvillkor:
Medarbetarenkäten visar att socialförvaltningen inte har ett särskilt behov av att chefer ska få 
extra administrativt stöd. Socialförvaltningen fokuserar istället på att verksamhetsutveckla 
samt digitalisera processer för att frigöra nödvändig tid från chefer.

Att -sats 3 Att införa en bemanningspool inom olika områden, heltidsanställda som kan gå in 
när det fattas personal. En pool för olika områden som exempelvis LSS, hemtjänst och 
äldreboenden.
Svar: Socialförvaltningen ser i nuläget inget behov av att införa traditionella 
bemanningspooler inom respektive verksamhetsområde. Kostnaden för bemanningspoolen 
skulle kunna överstiga nyttovärdet. Arbetet med heltidsresan förväntas ge en positiv effekt på 
verksamhetens förmåga att ha personal i beredskap.
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Att-sats 4 Att socialförvaltningen ska överanställa personal vilket motverkar sjukskrivningar, 
kvalitetsbrister och sämre kundservice.
Svar: Socialnämndens nyckeltal gällande sjukskrivningar har en positiv utveckling (med 
undantag för 2020 Covid-19 pandemin). Personalomsättningen är den lägsta sedan många år 
tillbaka. Socialförvaltningen ser inte att kvalitén eller servicen kommer öka i och med 
överanställning. Däremot arbetar förvaltningen med kompetensutveckling och generell 
verksamhetsutveckling för att förbättra kvalitén.

Att-sats 5 Att äldreomsorgslyftet genomförs som det ska. Utbilda och anställa personal till 
vården.
Svar: Socialförvaltningen arbetar med nyttja äldreomsorgslyftet med hänsyn till de krav som 
medföljer stimulansmedlet.

Att-sats 6 Att heltidsresan genomförs utan dröjsmål. Minska antalet timvikarier som har 
otrygga anställningar.
Svar: Pilotprojektet heltidsresan har genomförts på SÄBO under 2020-02-01-2021-02-28 
vilket har resulterat i att ett stort antal medarbetare fått höjda tjänstgöringsgrader till 85 %. 
Utvärderingen har visat att vi behöver göra ytterligare justeringar för att på bästa sätt möta 
våra kunders och medarbetares behov under de förutsättningar som finns samt med god 
ekonomisk hushållning. Nu fortsätter projektet för att i nästa fas planera för hur vi kan höja 
sysselsättningsgraden till 100 % för dem som så önskar. Vallentuna bedöms vara långt 
framskriden i heltidsresan jämfört med länet i helhet.

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till motionen i enlighet med bilaga 1. 
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer de båda yrkandena mot 
varandra och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Remissvar, 2021-02-02
 Remiss av motion om anställningsvillkor
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Remissvar motion (S) om 
anställningsvillkor

Förslag till beslut
Socialnämnden antar remissvaret och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att avslå att-sats 2,3 och 4, samt anse att-sats 5 och 6 som 
besvarade.

Sammanfattning av ärendet
Den 12 oktober 2020 lämnade socialdemokraterna in en motion om 
anställningsvillkor till kommunfullmäktige.

Socialnämnden besvarar i detta remissvar att-sats 2-6 men inte 1 och 7 som ligger 
utanför nämndens ansvarsområde.

Socialförvaltningen uppvisar 86 procent positivt resultat i medarbetarenkäten. Det är 
ett högt resultat jämfört med kommunen och riket som helhet. Socialförvaltningen 
bedriver ett målinriktat arbete för att bibehålla och förbättra förvaltningens 
arbetsmiljö. Socialförvaltningen jobbar dessutom aktivt med kompetensutveckling av 
personalen genom en rad olika satsningar som syftar till att öka och stärka 
kompetensen hos olika yrkeskategorier. Detta förväntas leda till en kvalitetshöjning i 
verksamheten men också att bidra till en bättre arbetsmiljö för samtliga medarbetare.

De fem att-satserna kommenteras här var för sig.

Att-sats 2 Att sätta in administrativ stöd till cheferna. 
Svar: De kan inte både styra verksamheterna med personalansvar och lägga scheman, 
göra fakturor m.m. Ge cheferna rimliga arbetsvillkor:
Medarbetarenkäten visar att socialförvaltningen inte har ett särskilt behov av att 
chefer ska få extra administrativt stöd. Socialförvaltningen fokuserar istället på att 
verksamhetsutveckla samt digitalisera processer för att frigöra nödvändig tid från 
chefer.

Att -sats 3 Att införa en bemanningspool inom olika områden, heltidsanställda som 
kan gå in när det fattas personal. En pool för olika områden som exempelvis LSS, 
hemtjänst och äldreboenden. 
Svar: Socialförvaltningen ser i nuläget inget behov av att införa traditionella 
bemanningspooler inom respektive verksamhetsområde. Kostnaden för 
bemanningspoolen skulle kunna överstiga nyttovärdet. Arbetet med heltidsresan 
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förväntas ge en positiv effekt på verksamhetens förmåga att ha personal i beredskap.

Att-sats 4 Att socialförvaltningen ska överanställa personal vilket motverkar 
sjukskrivningar, kvalitetsbrister och sämre kundservice. 
Svar: Socialnämndens nyckeltal gällande sjukskrivningar har en positiv utveckling 
(med undantag för 2020 Covid-19 pandemin). Personalomsättningen är den lägsta 
sedan många år tillbaka. Socialförvaltningen ser inte att kvalitén eller servicen 
kommer öka i och med överanställning. Däremot arbetar förvaltningen med 
kompetensutveckling och generell verksamhetsutveckling för att förbättra kvalitén.

Att-sats 5 Att äldreomsorgslyftet genomförs som det ska. Utbilda och anställa 
personal till vården.
Svar: Socialförvaltningen arbetar med nyttja äldreomsorgslyftet med hänsyn till de 
krav som medföljer stimulansmedlet.

Att-sats 6 Att heltidsresan genomförs utan dröjsmål. Minska antalet timvikarier som 
har otrygga anställningar. 
Svar: Pilotprojektet heltidsresan har genomförts på SÄBO under 2020-02-01-2021-
02-28 vilket har resulterat i att ett stort antal medarbetare fått höjda 
tjänstgöringsgrader till 85 %. Utvärderingen har visat att vi behöver göra ytterligare 
justeringar för att på bästa sätt möta våra kunders och medarbetares behov under de 
förutsättningar som finns samt med god ekonomisk hushållning. Nu fortsätter 
projektet för att i nästa fas planera för hur vi kan höja sysselsättningsgraden till 100 % 
för dem som så önskar. Vallentuna bedöms vara långt framskriden i heltidsresan 
jämfört med länet i helhet.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Om tjänsteskrivelsen är underlag till ett informationsärende kan rubriken 
Konsekvenser för barn tas bort.

David Gyllenstråle
Socialchef 

Expedieras till:
Akten
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Remiss 
Remiss av motion om 
anställningsvillkor  

Svar på remissen önskas senast: 2021-03-01 
 
Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Emelie Hallin 
 
Bilagor: 

Motion 
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