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Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 

Projektägare är utsedd (finansiär) x  

Projektledare, Styrgrupp, Mottagare är utsedda  x  

Ett projektdirektiv finns framtaget. x  

Resurserna för Etablerings- och pilotfasen är säkrade. Det finns plan för 
vikariehanteringen men oklart när det gäller utfallet av vikarie 

x x 

Kostnaden för pilotfasen är säkrad.   x 

Etableringsfasen är planerad och beskriven med: kostnader, resurser, tid, leveranser, 
resultat 

x  

Det förväntade resultatet för Etableringsfasen och projektet är dokumenterat och 
kopplat till kommunens mål och strategier 

x  

Projektets mål är formulerade (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta, Ansvarssatta) x  

Effektmålen är definierade för projektet (kundnytta, ekonomisk effekt etc. skillnaden mot idag) x  

Övergripande risker för projektets genomförande finns dokumenterade x  

En ansvarig för diarieföring är utsedd och ett ärende är upprättad för projektet 
(projektledare) 

x  
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1 Grundläggande information 
1.1 Bakgrund 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska 
vara norm och att fler ska arbeta heltid.  

I HÖK 16 sätts den gemensamma målsättningen mellan parterna att heltid ska vara norm. De 
bakomliggande orsakerna är välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver 
välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom 
minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet.  

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan 
anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det 
ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår 
dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och 
jämställdhet.  

 

SKL och Kommunal är överens om tre mål:  

- Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 
- Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 
- Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i 

dag, ska eftersträva heltidsarbete. 

Alla arbetsgivare inom SKL:s organisation ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar 
heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). 
När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. 

En plan för arbetet ska finnas på plats senast den 31 december 2017. Planen ska utgå från 
verksamhetens behov och resurser. Den ska stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021 och på 
så sätt fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.  

De centrala parterna rekommenderar att arbetsgivaren och Kommunal tar fram planen 
tillsammans, exempelvis i en partsgemensam arbetsgrupp. Planen ska omfatta Kommunals 
avtalsområde, men självklart är det önskvärt att hela organisationen strävar efter att bli en 
heltidsorganisation. 

Tibro kommer att sträva efter att hela organisationen blir en heltidsorganisation och inte bara de 
delar som omfattas av kommunals avtalsområde. Det är en viktig fråga utifrån kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare och framtida kompetensförsörjning.  
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Den övergripande planen är framtagen av representanter från förvaltningarna och fackförbundet 
Kommunal, med stöd från HR.  

I kommunens plan är det planerat att socialförvaltningen ska utse enheter från VO och FN 
som piloter.  

1.2 Idé 
Socialförvaltningen har utsett följande pilotenheter: 

Vård och omsorg: Brittgården och Bonargården, särskilda boenden 

Funktionshinder: Gärdsmygen och Fjärilen 

Brittgården och Bonargården är liknande verksamheter och en sammanslagning av resurser skulle 
gynna arbetet med heltid då tid kan förläggas på båda enheterna. Det blir ingen större skillnad för 
personalen när det gället arbetsuppdragen och målgrupp. 

Gärdsmygen och Fjärilen har samma målgrupp, ungdomar inom LSS. Här finns tillräcklig 
personalstyrka för att få till resurserna att räcka till båda enheterna samt förbättra personalens 
schemaförläggning med att frångå långa arbetspass och delade turer. Samtidigt tas kompetensen 
tillvara och breddas, vilket gynnar personal och brukare.  

Tanken är att enheterna är piloter för heltidsresan så att förvaltningen kan följa processen i 
mindre skala för att snabbare få koll och upptäcka eventuella utvecklingsområden. Det är 
samtidigt ett krävande arbete för flera aktörer så som personalavdelningen, ekonomiavdelningen, 
lönekontoret samt IT vilket gör det än mer angeläget att utföra arbetet kontrollerat innan 
eventuellt arbetssätt införs inom hela förvaltningen (kommunals avtalsområde). 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att förvaltningen aktivt ska arbeta för till att införa heltid som norm och 
att fler ska arbeta heltid. Enheterna blir piloter för övriga enheter. Under projekttiden kan 
erfarenheter av arbetet samlas och förbättras samt att systemutveckling kan genomföras under 
kontrollerade former. Detta för att på bästa sätt införa heltid som norm inom resterande aktuella 
verksamhetsdelar år 2021.  

1.4 Verksamhetsstrategi 
Det finns ett nationellt avtal gällande att heltid ska bli norm. Kommunen har en övergripande plan 
för arbetet. Däremot bedöms heltidsresan inte kunna utföras på samma sätt inom kommunen då 
verksamheterna ser olika ut och därför är strategin att förvaltningen utarbetar sin modell.  
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2 Mål 
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan 
anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det 
ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår 
dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och 
jämställdhet.  

2.1 Effektmål 
• Projektet ska bidra till att antalet heltidsanställda i genomsnitt vara 75%, mot dagens 

45%. 
• Projektet förväntas resultera i bättre samplanering av resurserna 
• Projektet förväntas resultera i bättre tillvaratagande av kompetens 
• Projektet förväntas resultera i minskat antal vikarietimmar  
• Projektet förväntas skapa mer attraktiva tjänster 
• Sommarvikarierna erbjuds heltid och timvikarieandelen minskar 

2.2 Kostnads- och nyttoanalys 
Kostnader i etablerings- och projektfas 
  

Typ av kostnad Kostnad i kr 

Vikariekostnad (ersättare för ordinarie i 
samband med arbetsgruppsträffa o dylikt 

55 000 

Brevidgång annan enhet för ordinarie 
personal 

40 000 

Övrigt (lokal, fika, admin) 10 000 

Projektledare Befintlig budget och ingår i 
uppdrag 

Chefer Befintlig budget och ingår i 
uppdrag 

Totalt 105 000 
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Nyttor 
Den största nyttan är minskade vikariekostnader och hantering av vikarierekrytering. Däremot 
ökar lönekostnaderna för ordinarie personal som oftast har högre lön än en timvikarie med 
anledning av antalet tjänsteår, erfarenhet och utbildningsnivå. 

Nyttan är att trygga personaltillgången, attraktiviteten ökar och kompetensen säkerställs. Detta 
då det är känt att det är och kommer att bli brist på personal inom vårdsektorn.  

Nyttan för sommarperioden är att Tibro kommun redan i januari kan erbjuda och rekrytera 
heltidsvikarier till  sommaren. Det minskar antalet sommarvikarier och kostnaderna minskar 
utifrån minskad andel som introduceras inför sommaren. Nyttan är även att om vi i tid kan 
rekrytera personal så vet ordinarie personal hur sommaren planeras och deras semester tryggas.  

Det är nytta för brukarna som i större utsträckning får stöd av utbildad personal samt att det ökar 
kontinuiteten.  

Nyttan för personalen är att man breddar sin kompetens genom att arbeta på olika enheter. 

På sikt förväntas frisknärvaron på arbetet att öka även om det till en början kan medföra en öka 
sjukfrånvaro utifrån att arbetet medför ett förändrat arbetssätt. 

3 Krav på projektet 
3.1 Förutsättningar 
Enligt det partsgemensamma avtalet mellan SKL och Kommunal ska heltid vara norm år 2021. 
Arbetstidsförläggningen m.m regleras genom olika lagar såsom arbetstidslagen. Det lokala avtalet 
med Kommunal, som reglerar vikariesommartillsättning, är uppsagd.  Projektplanen kommer att 
tas fram under hösten 2019, för hur arbetet ska genomföras på ett rättssäkert sätt.  

3.2 Miljö 
Arbetet kan medföra ett ökat bilresande mellan enheterna men förvaltningen kommer att se över 
riktlinjerna för resor, efter att kommunen antagit en resepolicy. 

3.3 Avgränsningar 
Projektet är begränsat till pilotenheterna 2019-2020.  

3.4 Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
Följande projekt är en del av kommunens övergripande plan för heltidsresan. Socialförvaltningen 
har representanter i den kommunövergripande arbetsgruppen. 
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4 Projektorganisation 
Projektledare: enhetschef för pool och vakans 

Styrgrupp:  

Anneli Koivuniemi, förvaltningschef (sammankallande) 

Elin von Harten, projektledare socialförvaltningen (sekreterare) 

Rikard Strömqvist, verksamhetschef VO 

Vakant, verksamhetschef IFO/FN 

Antonia Lagerin, HR-konsult   

 

Arbetsgrupp:   

Elin von Harten, projektledare (leder arbetsgrupperna och deltar på arbetsgruppens träffar) 

Vård och omsorg:  

Lena Johansson, enhetschef Bonargården  

 Inga-Lill Andersson, enhetschef Brittgården 

 Skyddsombuden  för enheterna 

 Personalrepresentanter 1-2 per enhet 

 

Funktionsnedsättning: 

Sara Hillström, enhetschef för Gärdsmygen och Fjärilen 

Skyddsombud från Kommunal 

Personalrepresentanter 1  per enhet. 

 

Tidplan 

2019-08-26: Projektdirektiv presenteras för nämnd samt beslut 

2019-10-30: Projektplanen ska vara klar 

2020-02-XX: Presentation till nämnd  

2020-03-01: Verkställighet av heltid inom pilotenheterna 
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2020-10-31: Skriftlig uppföljningsrapport klar  

2020-12-XX: beslut i nämnd gällande fortsättning för resterande verksamheter  

4.1 Återrapportering 
Återrapportering till socialnämnden sker i november 2019 samt december 2020. 

5 Projektbudget 
5.1 Projektkostnader 
Införandekostnaden för att förbereda inför arbetsmetodens införande beräknas till 55 tkr och vid 
införande till 40 tkr. Det är kostnader för omvårdnadspersonal. Projektledaren beräknas omfatta 
totalt 25 % tjänstgöring under 2019-2020 motsvarar ca 274 tkr för den perioden.  Detta hanteras 
inom befintlig budgetram och arbetstid då uppdraget av denna typ redan ingick i planeringen i 
samband med organisationsförändringen. Chefernas arbetstid och kostnad hanteras inom 
befintlig budgetram och vid behov görs en prioritering i arbetsuppgifterna. 

5.2 Projektfinansiering 
Förvaltningen kommer att ha en utökad kostnad av timvikarier med anledning av täcka upp för 
ordinarie personal i samband med att projektet drar igång. Kostnaden hanteras genom att 
omfördela utbildningsmedel till timvikariemedel för projektet år 2020.  
 
Kostnader för personaltid på chefsnivå innebär ingen extra kostnad då arbetsuppgifterna kommer 
att ligga på befintlig personal. 

6 Övergripande risker 
Ett inledande möte om heltidsarbetet inom förvaltningen genomfördes 2019-05-23. Deltagare var 
samtliga enhetschefer inom VO och FN, Fackliga representanter, skyddsombud, projektledare, HR-
avdelningen, verksamhets- och förvaltningschef.   

Vid detta tillfälle identifierades följande risker:  

Systemet motsvarar inte kraven för samplanering av resurser 
Förvaltningen har påbörjat en dialog med löne-enheten och systemleverantör om vad som är 
möjligt och vad som kan möjliggöras gällande samplanering av resurser i schemaprogrammet 
Medvind.  
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Personal upplever att arbetsmodellen blir sämre mot nu 
Upplevelsen är utifrån förlusten av nuvarande arbetsmodell med ständig helg, rak vecka och natt. 
Personal kan sluta i Tibro kommun då det inte motsvarar deras upplevelse av flexibel 
arbetstidsmodell.  
 
Personal orkar inte arbeta heltid 
Kan medföra ökad sjukskrivning under en period. För nattpersonal innebär heltid att viss del av 
arbetstiden behöver förläggas på annan tid av dygnet. 
 
Behoven av personal är hög under en period och samtidigt, ex VAB. 
Vikarietillgången är begränsad utifrån färre andelen vikarier mot tidigare men med fördel fler 
heltidsanställda ordinarie personal. Denna del är svår att förutsäga hur det blir och hur det kan 
hanteras.  
 
Timvikarier minskar vilket medför färre vikarier att fördela  
Risken är sannolik att inträffa utifrån att det är en av konsekvenserna  som arbetsmodellen 
medför. Utifrån Sveriges Landsting och Kommuns (SKL) analys så kommer personalbrist att uppstå 
inom vårdsektorn vilket i sig medför att det inte kommer att finnas tillräckligt med 
personalresurser om inte heltid införs så att fler jobbar heltid och på så sätt täcker upp för de 
luckor som inte  

7 Överlämnande av projektets resultat 
Projektets resultat ska överlämnas till projektägare och redovisas till socialnämnd.  
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