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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen

Ärendebeskrivning
Inom ramen för 2016 års avtalsrörelse träffade centrala parter en överenskommelse som band 
samtliga arbetsgivare inom kommun/landstingssektorn till att skapa en plan för att öka 
andelen heltidsarbetande fram till 2021. Målet med arbetet sedan dess har varit att 
nyanställningar på heltid ska vara norm vid utgången av perioden.

Utifrån centrala parters avtalsreglering har Vallentuna kommun och Kommunal formulerat en 
plan för detta över tidsperioden 2016-2021. I huvudsak riktades projektplanen mot 
utföraravdelningens särskilda boenden Korallen och Väsbygården. Vallentuna har varit 
relativt framgångsrika i detta arbete, men en del arbete kvarstår för att heltid ska vara norm 
vid nyanställningar. I nuläget kan sysselsättningsgrad om minst 85 % erbjudas till de som 
önskar. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de olika boendena är mellan 82-85% 
inkluderat de som önskar arbetar mindre än 85 %. De som önskar arbeta mindre anger att det 
är svårt att förena familjeliv med arbetet som orsak.

Det finns inte längre något avtalsmässigt krav för arbetsgivaren att fortsätta det praktiska 
arbetet för heltid som norm. Heltidsresan fortsätter dock inom ramen för avtalen, men då 
enbart mellan de centrala parterna. SKR och Kommunal konstaterar att det finns en del 
kvarvarande svårigheter att införa heltid i landets kommuner och regioner. Det är inte enbart 
organisatoriska eller ekonomiska hinder utan även hinder som relaterar till familjestrukturer, 
traditioner och normer. Av den anledningen behöver centrala parter arbeta vidare med 
”normbegreppet” innefattande skälen till att många kvinnor väljer/tvingas välja att arbeta 
deltid. Utifrån detta finns det alltså inte några formella krav på att fortsätta det lokala arbetet, 
men arbetsgivare förväntas ändå fortsätta att ha frågan högt på agendan. Av den anledningen 
har kommunens ledningsgrupp fattat beslut om att ett kommunövergripande och 
förvaltningsspecifikt arbete ska fortsätta att bedrivas för att möjliggöra så hög andel 
heltidsanställningar som möjligt.

Beslutsunderlag
 Rapport om projekt "Heltid som norm"
 Rapport efter avslutat pilotprojekt
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för 2016 års avtalsrörelse träffade centrala parter en överenskommelse 
som band samtliga arbetsgivare inom kommun/landstingssektorn till att skapa en 
plan för att öka andelen heltidsarbetande fram till 2021. Målet med arbetet sedan 
dess har varit att nyanställningar på heltid ska vara norm vid utgången av perioden. 

Utifrån centrala parters avtalsreglering har Vallentuna kommun och Kommunal 
formulerat en plan för detta över tidsperioden 2016-2021. I huvudsak riktades 
projektplanen mot utföraravdelningens särskilda boenden Korallen och 
Väsbygården. Vallentuna har varit relativt framgångsrika i detta arbete, men en del 
arbete kvarstår för att heltid ska vara norm vid nyanställningar. I nuläget kan 
sysselsättningsgrad om minst 85 % erbjudas till de som önskar. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden för de olika boendena är mellan 82-85% inkluderat de som 
önskar arbetar mindre än 85 %. De som önskar arbeta mindre anger att det är svårt 
att förena familjeliv med arbetet som orsak. 

Det finns inte längre något avtalsmässigt krav för arbetsgivaren att fortsätta det 
praktiska arbetet för heltid som norm. Heltidsresan fortsätter dock inom ramen för 
avtalen, men då enbart mellan de centrala parterna. SKR och Kommunal konstaterar 
att det finns en del kvarvarande svårigheter att införa heltid i landets kommuner och 
regioner. Det är inte enbart organisatoriska eller ekonomiska hinder utan även 
hinder som relaterar till familjestrukturer, traditioner och normer. Av den 
anledningen behöver centrala parter arbeta vidare med ”normbegreppet” 
innefattande skälen till att många kvinnor väljer/tvingas välja att arbeta deltid. 
Utifrån detta finns det alltså inte några formella krav på att fortsätta det lokala 
arbetet, men arbetsgivare förväntas ändå fortsätta att ha frågan högt på agendan. 
Av den anledningen har kommunens ledningsgrupp fattat beslut om att ett 
kommunövergripande och förvaltningsspecifikt arbete ska fortsätta att bedrivas för 
att möjliggöra så hög andel heltidsanställningar som möjligt.
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1. Pilotprojekt

1.1 Bakgrund

Inom ramen för 2016 års avtalsrörelse träffade centrala parter en överenskommelse 
som innebär att alla arbetsgivare inom kommun/landstingssektorn ska utarbeta en 
plan för att öka andelen heltidsarbetande fram till 2021. Målet med arbetet under de 
följande åren ska vara att anställa heltid som norm vid utgången av den perioden. Mot 
bakgrund av den överenskommelsen har Vallentuna kommun och Kommunal 
formulerat en plan för hur det arbetet ska organiseras under tidsperioden. Man 
bestämde i planen att påbörja processen inom SÄBO.

En projektgrupp bestående av HR-konsult, två av Kommunals företrädare, 
enhetschefer för Väsbygården och Korallen samt verksamhetschef för SÄBO bildades. 
För att på bästa sätt kunna utforma en verksamhet som utgick från heltid började 
projektgruppen förberedelser med nulägesanalys, omvärldsbevakning, spelregler att 
förhålla sig till, kommunikationsplan samt enkätundersökning för att få en 
uppfattning om intresset för att höja sysselsättningsgraden hos medarbetarna.

Utifrån förberedelserna formulerades ett pilotprojekt med syfte att implementera 
planen i verksamheten. Korallen och Väsbygården, utsågs till pilotverksamheter men 
även Magnolian var med i början på informationsträffar med sina medarbetare. 

Pilotverksamheterna förbereddes med Workshops för medarbetarna i verksamheten 
med syfte att belysa farhågor med förändrat arbetssätt, förändrade arbetsscheman 
samt bilden av kvinnodominerade yrken inom vård- och omsorgssektorn. Särskilt 
lades vikt på jämställdhetsfrågan ut perspektivet att kunna vara självständig i sin 
försörjning samt trygga sin pension genom att arbeta heltid. 

Projektet som helhet har en stark koppling till kompetensförsörjning där förmågan att 
attrahera och rekrytera genom att kunna erbjuda attraktiva heltidsanställningar med 
goda arbetsvillkor. Genom att hitta bra former förheltidsanställningar kommer det 
vara en betydande del i strategin att rekrytera och behålla kärnkompetens.

1.2 Pilotprocessen

Särskilda boenden är personalintensiva och kräver därför en effektiv 
schemaplanering. En spelregel har varit att ha en sammanhållen 
arbetstidsförläggning och undvika s.k. delade turer. Arbetspassens längd har 
anpassats utifrån såväl forskning som arbetstidsdirektiv. Resurspass infördes och 
samplaneras mellan avdelningarna på verksamheten. Resurspassen går ut på att 
överbemanna med en medarbetare som inte är schemalagda i någon särskild 
verksamhet utan fyller i där det för dagen behövs som bäst. På så sätt har 
verksamheterna alltid en viss överkapacitet och kan därför undvika tillfälligt anställda 
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timvikarier. En heltidsarbetande organisation kräver på så sätt schemaförändringar, 
organisatoriska förändringar samt förändringar i rutiner i omvårdnadsarbetet. 

Samtliga förändringar har gjorts inom befintlig budget. Projektgruppen valde att inte 
involvera nattbemanningen i pilotprojektet utan istället överväga detta när 
utvärdering gjorts. För att kunna erbjuda heltidstjänster krävs först en 
schemaförändring där schemat stödjer en heltidsorganisation. Därför arbetar 
samtliga medarbetare på ett arbetsschema som stödjer heltid – oavsett om man vill 
arbeta heltid eller kvarstå på sin deltid. Samtliga arbetar 19 dagar per månad. De som 
arbetar heltid arbetar längre dagar, de som arbetar kvar på deltid arbetar kortare 
dagar. Denna schemaförändring började gälla 22 februari 2020. 

Utifrån det nya arbetstidschemat på Korallen valde 28 av 38 medarbetare att öka sin 
arbetstid till heltid. 10 medarbetare valde att kvarstå på sin deltid, dock inte lägre än 
75 %. Innan förändringen var det endast 1-2 medarbetare som arbetade heltid. 

Väsbygården hade vid pilotens start inte budget i balans och därför avvaktade man 
med att höja sysselsättningsgraden. Men man förändrade schemat och förberedde 
enligt ovan för en heltidsorganisation med 19 pass i månaden. Den 1/10-20 kunde 
Väsbygården erbjuda de som ville en högre sysselsättningsgrad på 85-90%, 
merparten valde att tacka ja till det.

Undersökning som gjordes under piloten visar att det är positivt för verksamhet och 
kund. Bland annat upplever kund att det är bättre personalkontinuitet vilket känns 
tryggare då det i regel är välkänd ordinarie personal som arbetar. Personalen upplever 
också att det är positivt att arbeta med samma personer varje arbetspass. Dessutom 
hinner personalen utföra sina arbetsuppgifter färdigt och slipper lämna över till dessa 
till nästa pass.

Medarbetarna som arbetar heltid saknar dock sina längre sammanhållna ledigheter 
som följde med det gamla schemat på deltid. De som arbetar heltid upplever en viss 
brist i återhämtning då man arbetar flera dagar i följd än innan. De som arbetar kvar 
på deltid upplever tvärt om en bättre återhämtning mellan arbetspassen trots att de 
arbetar fler pass men kortare dagar. Det går därför att dra (om än) en tidig slutsats att 
en heltidsorganisation kan innebära att återhämtningen mellan arbetspassen kan 
brista om man arbetar heltid. Det har gjort kontinuerliga justeringar i arbetsscheman 
för att tillgodose personalens synpunkter och önskemål. Medarbetare som arbetar 
heltid har haft högre frånvaro än de som arbetar deltid. 

Medarbetare som arbetar deltid saknar också sina längre sammanhållna ledigheter 
men upplever ändå en bättre återhämtning mellan arbetspassen än de som arbetar 
heltid. De har också en lägre frånvaro än de som arbetar heltid. Dock är de flesta inte 
positiva till att arbeta kortare dagar utan vill hellre ha fler lediga dagar. 

Sjukfrånvaro och övrig frånvaro har generellt varit högre än motsvarande tid förra 
året. Det är dock svårt att dra några organisatoriska slutsatser av det då 
Coronapandemin och dess inverkningar på organisationen bedöms vara den största 
orsaken till det.   
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Resurspassen har fungerat bra, dock upplever medarbetare som har dessa pass att det 
ibland kan vara jobbigt att inte veta på förhand på vilken avdelning som man ska 
arbeta. Det finns också vissa signaler på att det är jobbigt att byta avdelning, om än 
för någon dag. Vi kan se utifrån verksamhetsperspektiv att resurspassen har kommit 
väl till användning och det är få gånger som de varit överbemannade, resurspassen 
har fungerat som tänkt och kunnat täcka upp frånvaro utan att ta in extrapersonal.

Beroende på en osäker ekonomisk prognos påbörjade Väsbygården piloten med att 
höja sysselsättningsgraden from oktober 2020. Däremot arbetade man med samma 
heltidsmodell som på Korallen, men med deltidstjänster fram tills dess. 

Beroende på Coronapandemin har det varit svårt att göra en utvärdering utifrån 
hållbart arbetsliv.  Sjukfrånvaron har ökat men om det är för det nya arbetssättet eller 
pga. restriktioner om att hålla sig hemma vid minsta symptom är svårt att få fram. 
Även belastningen har känts tyngre men även det är svårt att veta om det berodde på 
nytt arbetssätt eller pandemin. Därför bestämde projektgruppen att förlänga 
pilotverksamheten till 28 februari 2021. 

1.3 Utvärdering

Projektgruppen har löpande under pilotens gång haft uppföljningar i gruppen, där 
man har utvärderat arbetsmiljön och arbetssättet. Inför pilotprojektet slut har man 
tagit hänsyn till medarbetarnas åsikter, spelregler (såsom inga delade turer, att vara 
kvar i sin verksamhet mm) och ekonomi för hur vi ska kunna upprätthålla ett hållbart 
arbetssätt/arbetsliv för medarbetarna som håller i längden. Projektgruppen bestämde 
sig för att inte fortsätta att arbeta enligt pilotprojektets modell då det inte var förenligt 
med den övertalighet som uppstod vissa tider på dygnet med den budget som finns. 
Man har för närvarande höjt alla som vill till 85 % i tjänstgöringsgrad vilket har 
medför en ökning i sysselsättningsgrad, se tabell.
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From 1/3-21 anställs alla på minst på 85 %.  En del av medarbetarna har sagt att de 
efter provat arbeta heltid inte tycker att det är förenligt med deras familj och har 
själva önskat och gå ner i tid men många vill fortsätta på heltid. 

De som jobbar deltid tycker att det är jobbigt att behöva följa en heltidsorganisation 
med 19 dagar per månad. Samtidigt som de tycker att de har en bra balans mellan 
arbete och fritid.

FAS1 i heltidsresan (20165-2021) innehöll ett SKA-krav att samtliga arbetsgivare ska 
ha en plan för heltidsarbete som norm. Den delen är nu borta och i stället gäller 
följande i FAS2. SKR konstaterar att ”norm begreppet” är betydligt mer vidare än att 
arbetsgivare behöver möjliggöra och erbjuda heltid. Fortfarande är det påfallande 
många som väljer att arbeta deltid, där det finns ett antal faktorer som gör att familjer 
många gånger väljer det. Därför innehåller även norm begreppet detta – d v s de 
samtal som förs vid köksborden hemmavid. Alltså det som gör att många kvinnor 
väljer/tvingas att välja deltid. Och detta kan vi som arbetsgivare såklart inte påverka i 
någon större utsträckning. Av den anledningen finns endast skrivningen om 
förlängningen i de centrala protokollsanteckningarna, d v s något som de centrala 
parterna har för avsikt att arbete vidare med. 

Utifrån detta så finns det inga skall krav att fortsätta. Däremot förväntas vi ändå 
fortsätta att ha frågan högt på vår agenda – i linje med hur vi tidigare har arbetat och 
fortsätta arbetet på enheterna. 

Verksamheterna kommer tillsammans med sina medarbetare fortsätta titta på olika 
lösningar för hur man på bästa sätt, utifrån de enskilda avdelningarnas 
förutsättningar ska kunna bemanna med heltid som norm inom befintlig budget för 
en hållbar arbetsmiljö och hållbart arbetsliv. 
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