
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (3)

10. Remissvar motion (S) om anställningsvillkor (SN 2020.219)
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.

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.

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.
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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.

Handlingar
 §10 SN AU Remissvar motion (S) om anställningsvillkor
 Remissvar, 2021-02-02
 Remiss av motion om anställningsvillkor
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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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Tjänsteskrivelse

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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