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1. Inledning 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 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.  
 
SKR 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.  
 
I HÖK 20 förlängs arbetet med heltidsresan till 20241231. Socialnämnden i Tibro har dock beslutat att  
införandet av heltidsresan fortgår enligt de ramar som tagits fram under arbetet med pilotenheterna och att 
första nya scheman ska finnas på plats till april 2022.  
Detta sammanfaller då med nytt heltidsmått för nattarbete om 34,20 h/v enl. HÖK-20.  
Enligt HÖK-20 ska också ett partsgemensamt arbete  genomföras i syfte att underlätta införandet av heltid i 
verksamheterna samt utreda om det krävs förändringar i kollektivavtal.  
Arbetet ska vara slutför 221231. 
 

1:1 Ramar 

Ramarna för heltidsresan syftar till att beskriva hur planering och bemanning av verksamheterna ska 

genomföras inom ramen för heltid som norm. I ramarna tydliggörs den gemensamma schemaprocessen 

samt riktlinjer och rollfördelning som tagits fram för att kunna erbjuda samtliga medarbetare 

heltidsanställning. 

Ramarna och dess innehåll har testats inom pilotverksamheterna Bonargården – Brittgården inom 

äldreomsorgen, samt Pegasus - Bäckadal inom funktionsnedsättningsområdet, under 2020 med gott 

resultat. 

 

 

2. Rollfördelning och ansvar inom bemanningsprocessen 

 

2:1 Medarbetare 

Ansvarar för att: 

• Vara väl införstådd i samplaneringsprocessen 

• Följa framtagna ramar i bemanningsprocessen 

• Samarbeta i bemanningsprocessen 
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2:2 Planerare 

Ansvarar för att: 

• Vara väl införstådd med gällande bemanningsprocess 

• Bidra med kunskap och erfarenhet vid planering av verksamheten 

• Delta vid utbildningar inom bemanning och samplanering  

• Följa framtagna riktlinjer i bemanningsprocessen 

 

2.3 Enhetschef 

Ansvarar för att: 

• Vara väl införstådd i gällande bemanningsprocess 

• Bidra med kunskap och erfarenhet vid planering av verksamheten 

• Delta vid utbildningar inom bemanning och samplanering 

• Följa framtagna riktlinjer i bemanningsprocessen 

• Löpande kontrollera bemanningskravet, samt fördela resurstid 

• Mottaga skriftligt önskemål om utökad ssg samt registrera detta i personalsystemet WinLas 

• Vid utökad ssg skriva ett nytt anställningsavtal till medarbetaren. 

 

2:4 Poolplanerare 

Ansvarar för att: 

• Vara väl införstådda i samplaneringsprocessen 

• Delta i utbildningar inom bemanning och samplanering 

• Följa framtagna riktlinjer i bemanningsprocessen 

• Överblicka enheternas underkapacitet och resurstid 

• Boka resurstid 

• Boka poolanställda och timvikarier 

2:5 Verksamhetschef 

Ansvarar för att: 

• Vara väl införstådd i samplaneringsprocessen 

• Fastställa resurstilldelning och bemanningskrav på områdesnivå, tillsammans med förvaltningens 

ledningsgrupp 

• Signalera till förvaltningens ledningsgrupp när tilldelade resurser inte täcker bemanningskravet 

• Skapa förutsättningar för kompetensutveckling inom bemanningsområdet för sina enhetschefer och 

övriga medarbetare 

• Introducera nya enhetschefer i samplaneringsprocessen tillsammans med poolplanerare eller 

lönehandläggare 

• Tillsammans med enhetschefer, samplanera mellan enheter mellan verksamheter för att uppnå rätt 

bemanning. 

• Omfördela resurser vid behov 

• Följa upp samplaneringsprocessen tillsammans med enhetschefer och återrapportera till 

förvaltningens ledningsgrupp. 
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2:6 Styrgrupp Bemanning och Kommunal 

Ansvarar för att: 

• Vara väl införstådd i samplaneringsprocessen 

• Bidra med förslag till förbättringar  

• Följa upp samplaneringsprocessen och dess effekter på arbetsmiljön 

• Socialchef ansvarar för att kalla in gruppen. 

 

2:7 Ekonom 

Ansvarar för att: 

• Vara väl införstådd i samplaneringsprocessen 

• Ge utbildning och support inom ekonomiområdet 

• Bistå chefer i budget och uppföljningsarbete 

 

2:8 HR-konsult 

Ansvarar för att: 

• Vara väl införstådd i samplaneringsprocessen 

• Bistå chefer med HR-stöd 

 

 

 

3 Schemaprocess 

För att på bästa sätt hantera kvalitet, arbetsmiljö och ekonomiska aspekter har samplanerande enheter en  

gemensam schemaprocess. Genom samplanering och gemensam schemaprocess synliggörs all arbetstid 

inom ett kompetensområde och fördelas mellan medarbetare med rätt kompetens. Genom detta tryggas 

medarbetarens ssg och kontinuiteten för brukaren.  

 

1. Enhetschef fastställer grundschema 

2. Enhetschef kontrollerar löpande bemanningsbehov  

3. Enhetschef fördelar solidariskt resurstid 

4. Enhetschef skickar vid behov vakansbeställning till poolplanerare 

5. Poolplanerare överblickar efter inkommen beställning resurstid och fördelar denna eller tillsätter 

poolpersonal/vikarie 
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4. Gemensamma Ramar 

 

4:1 Samplanering 

För att på bästa sätt tillvarata medarbetarnas kompetens ska samplanering ske mellan enheter.  

Chef ansvarar för att se över varje enhets behov av bemanning kontinuerligt samt efter medarbetarnas 

önskemål om utökad ssg, enligt AB 

I första skedet planeras arbetstiden på den egna avdelningen. Därefter sker samplanering mellan 

avdelningar inom den egna enheten. Nästa steg är att samplanering sker med närliggande enhet inom 

likartat verksamhet. Vid ytterligare behov utökas samplaneringen inom förvaltningen. Grundtanken är dock 

att medarbetaren gör så mycket av sin tid som möjligt på sin huvudarbetsplats för att värna om 

kontinuiteten.  

Semesterperioderna undantages från samplanering då vikarier inte kan förväntas utföra arbete på flera 

enheter och ordinarie personal i större utsträckning behövs på den egna enheten. 

 

4:2 Möjlighet till heltid 

• Alla medarbetare erbjuds utökad ssg inför uppstart av heltidsresan 

• Vid önskan om utökad ssg beviljas 80, 90, 100% 

• För att sänka sin ssg krävs beviljad lagstadgad ledighet eller särskilda skäl 

• Alla medarbetare som nyanställs anställs på 100% 

• Sommarvikarier erbjuds 100% ssg from 2020, med undantag för arbeten inom personlig assistans. 

 

4:3 Solidaritet 

Samplanering bygger på ett gemensamt ansvar där samtliga medarbetare ingår. All arbetstid ska fördelas 

mellan samtliga medarbetare, och alla medarbetare har lika ansvar i att vid behov förlägga sin arbetstid på 

annan enhet.  

Tidigare grundscheman och arbetssätt upphör därmed att gälla. 

 

4:4 Hälsosamma scheman / Hållbart arbetsliv 

Schemaarbete är en viktig del för att främja en god och hälsosam arbetssituation och ett hållbart arbetsliv. 

Arbetstidens förläggning är en central del i det arbetet, och grunden är vår arbetstidslag. 

 

Det finns flera studier på vad som kännetecknar hälsosamma scheman. Det handlar om hur många 

arbetspass man ska ha i följd, längden på arbetspassen och tidpunkt på dygnet. Det handlar även om att få 

till en hållbar dygnsrytm, att undvika komprimerade scheman, samt att ha kontinuerligt spridda lediga 

dagar.  

Vid schemaläggning ansvarar enhetschef och planerare för att särskilt beakta hälsosamma scheman och 

ett hållbart arbetsliv.  
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4:5 Bemanningskrav 

Bemanningskravet utgör grunden i schemaprocessen och sätts av enhetschef i god tid inför varje 

schemaperiod. Inom vård och omsorg behöver bemanningskravet revideras löpande efter antal brukare 

samt förändrade behov. 

Vid bedömning av bemanningskravet beaktas även: 

• Myndighetsbeslut 

• Tidsstudier 

• Antalsuppgifter (antal brukare, insatser) 

• Arbetsuppgifternas förläggning över dygnet 

Vid bedömning av bemanningskrav ska god ekonomisk hushållning beaktas. Resurserna ska användas där 

behovet är som störst. 

I bemanningskravet synliggörs hur många medarbetare med en viss kompetens som behövs vid varje 

tidpunkt.  

Möjlighet, via systemet, finns även att ange vilken typ av tid som verksamheten har behov av enl: 

• Direkt brukartid. Tid som utförs med brukaren 

• Indirekt brukartid.  Ex dokumentation, genomförandeplaner, rapporter etc 

• Övrig tid.   Ex APT, facklig tid, utbildningar 

• Restid.   Förflyttning mellan brukare/enheter 

 

4:6 Fördelning av arbetstider 

När bemanningskravet är lagt fördelas arbetstider utifrån: 

• Bemanningskravet ska täckas 

• Medarbetarna ska få arbetstid motsvarande sin ssg inom sitt kompetensområde 

• Lagar och avtal ska efterföljas 

 

 

4:7 Schemaperioden 

Enheterna utgår från ett 6 veckors grundschema.  

Alla enheter har samma schemaperiod för att möjliggöra en större överblick och hantering av resurstid och 

över/underbemanning. 

Enhetschefen ansvarar för att löpande kontrollera bemanningskravet och fördela resurstid och hantera 

över/underbemanning under pågående schema. Detta medför att en medarbetare kan få fler resurspass 

utan att arbetstiden förändras, dvs att man vet alltid när man ska arbeta, men placeringen kan variera. 
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4:8 Rätt kompetens på rätt plats 

Rörlighet mellan avdelningar och enheter utifrån kompetens gäller samtliga medarbetare. Medarbetaren 

gör merparten av sin arbetstid på det egna huvudarbetsstället, men vid resurstid kan medarbetaren 

omdirigeras till annan avdelning eller enhet, inom respektive verksamhetsområde, där medarbetarens 

kompetens efterfrågas enligt nedan. 

 

 

 

 

4:9 Resurstid 

När chef fastställer grundschema, samt bemanningsbehov, kan överkapacitet uppstå. 

Denna tid som är ”över” läggs in i schemat som resurstid och ska fördelas solidariskt mellan medarbetarna. 

Enhetschef ansvarar för att ta bort planerad resurstid om medarbetaren behövs på den egna enheten. 

Poolplanerarna ansvarar för att, via vakansbeställning från samplanerande enhet, boka ut ev resurstid. Dvs 

om en vakans uppstår på den ena enheten ansvarar poolplanerarna för att i första skedet kontrollera om 

det finns resurstid på den andra enheten och i så fall boka denna (innan vikarie tillsätts). 

Om en resurstid inte bokas kan den användas till: 

• Vara kvar på den egna huvudarbetsplatsen och utföra extrauppgifter som på förhand  

definierats av chef. 

• Gå utöver på annan enhet och utgöra en extra resurs i det arbetslaget. 

• Gå introduktion på samplanerande enhet 
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4:10 Underkapacitet 

Vid underkapacitet är det planerare och enhetschef som ansvarar för att anmäla vakanser till poolplanerare 

som tillsätter dessa enl turordning: 

• Resurstid på samplanerande enhet 

• Poolanställda  

• Timvikarier 

 

4:11 Introduktion 

En ny medarbetare kan behöva introduceras på samplanerande enhet för att kunna utföra arbete där. 

Introduktionens omfattning kan skilja sig åt mellan medarbetare och enheter och fastställs av chef. Av vikt 

är att medarbetaren känner sig trygg med att ha fått tillräcklig introduktion.  

Även befintliga medarbetare kan behöva ny introduktion om verksamheten förändrats. 

 

4:12 Mottagande enhet 

Samtliga medarbetare ansvarar för att ta emot nya kollegor på ett bra och välkomnande sätt. Det är viktigt 

att all behövlig information finns tillgänglig och är uppdaterad. 

 

4:13 Nattarbete  

Även medarbetare som jobbar natt ingår i samplaneringen. 

Heltidsmåttet för nattarbete är 34, 20  h/vecka förutsatt att man jobbar heltid.  

Dag som följer efter nattarbetspass räknas ej som fridag utan skall användas till sömn och återhämtning. 

 

4:14 Ständig helg 

Ständig helg kvarstår enligt nuvarande reglering, med heltidsmått om 30 h/vecka. 

 

4:15 Rak vecka  

From verkställighet av nytt grundschema gäller inga raka veckor. Medarbetare som idag har avtal om rak 

vecka (40 h/vecka) får ett nytt avtal om 37 h/vecka. 

 

4:16 Mer/Övertid 

För att säkerställa en god kompetensförsörjning och en hälsosam arbetssituation för medarbetarna, samt 

skapa goda förutsättningarna för heltidsresan och ökad ssg. kommer mer och övertid inte att beviljas. 

Övertid och mertid utgår enbart vid inbeordring. Enhetschef ansvarar för att använda mer/övertid restriktivt 

och endast undantagsvis.  

 

4:17 Kostnadsfördelning 

Poolplanerarna hanterar resurstid och underkapacitet. När resurstid bokas bärs kostnaden för tiden av 

bokande enhet.  
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Eventuella kostnader i samband med introduktion på annan enhet bärs av ordinarie enhet 

(huvudarbetsstället) och särredovisas för att kunna följas upp. 

Om en medarbetare blir sjuk på inbokad resurstid bärs kostnaden av ordinarie enhet, men särredovisas för 

uppföljning. 

Om överkapacitet uppstår bärs kostnaden av ordinarie enhet. 

 

5 Gemensamma stödfunktioner 

 

5:1 Pool och vakansförmedlingen 

Pool och vakansförmedlingen / poolplanerarna har till uppgift att överblicka och samordna den dagliga 

under och överkapaciteten i verksamheterna efter inkommen beställning från enheterna. 

När underkapacitet uppstår bokas personal in enligt följande ordning: 

• Personal med resurstid på samplanerande enhet 

• Poolpersonal 

• Timvikarie 

 

5:2 Systemstöd/Medvind 

All schemaplanering och samplanering sker i Medvind. Systemet tillhandahåller funktioner för att arbeta 

med bemanningskrav och samplanering. Utbildning i systemet ges till chefer, planerare och poolplanerare. 

Utbildning sker löpande samt vid behov, ex. nyanställning. 

5:3 Ekonom 

Ekonom ger stöd gällande resursfördelning, budget och ekonomisk uppföljning. 

5:4 HR-konsult 

HR-konsult ger stöd och råd gällande arbetsrättsliga lagar och avtal.  

HR.-konsult fungerar som HR-stöd 

5:5 Löneadministratör 

Löneenheten ger stöd och utbildning i Medvind. 

 

6 Uppföljning 

 

Uppföljning med befintliga arbetsgrupper och kommunal sker under våren 2022.  

Rapportering till styrgrupp sker. 

Information till FÖSAM sker under våren 2022 och i samband med planerad uppföljning höst/vinter 2022.  

Uppföljning till nämnden sker i november 2022, samt därefter till personalutskottet. 

 

 


