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Inom ramen för pilotprojektet Heltidsresan inom Socialförvaltningen har arbetsgrupper utsetts med 
representanter från pilotenheterna  
Bonargården-Brittgården samt Fjärilen-Gärdsmygen.  
Arbetsgrupperna bestående av projektledare, enhetschefer, representanter ur personalgrupperna 
samt skyddsombud/huvudskyddsombud har träffats under 4 tillfällen under  
september och oktober 2019.  
Under de tre första tillfällena var arbetsgrupperna för ÄO och FN separerade och träffades var för 
sig. Under det fjärde tillfället, som var en uppföljning efter ett studiebesök i Mariestad (där 
projektledare, e.c samt huvudskyddsombud deltog), träffades arbetsgrupperna gemensamt.  

 

Under arbetsgruppsmötena har frågor enl nedan lyfts: 

 

 Bakgrund till projektet 

 Projektdirektivet 

 Samplanering 

 Scheman och ssg 

 Organisation och bemanning, med bemanningsövningar 

 Förändringsprocessen 

 Tidsplan 

 Hälsosamma scheman 

 Arbetsfördelning 

 Exempel från andra kommuner 

 Samplaneringssystem och utbildningsbehov 

 Solidaritet 

 Möjligheter och farhågor 

 

Alla tankar, idéer, förhoppningar och farhågor har skrivits ner och sammanställts av projektledare 
samt rapporteras till styrgrupp. 

Vid sammanställning har 53 olika diskussionsfrågor identifierats och sorterats i 5 olika kluster 
beroende på vad som är huvudessensen i frågan/diskussionen 

De kluster som identifierats är  

 Scheman (frågor kring scheman, ssg och bemanning) 

 Resurser (oro kring budget/att det kommer bli dyrt, resurser läggs på planering) 

 Ork (att inte orka jobba heltid eller orka vara professionell) 

 Samplanering (frågor kring flexibilitet och att behöva jobba på flera enheter) 

 Brukarna (oro kring hur brukarna påverkas) 

 

Fördelningen av klustren redovisas i nedanstående diagram 
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Scheman: Frågor kring scheman utgör 49% av det som kommit upp till diskussion under 

arbetsgruppsmötena. Det som dominerar är oro kring hur schemat kommer se ut, samt ovilja att 

ha ett rörligt schema som planeras i perioder. Även ev förlust av ständig natt, rak vecka, helg och 

dygn är frågor som oroar och engagerar.  

Många uppger att man vill veta hur man ska jobba en längre tid och att det kommer bli svårt att 

planera sitt privatliv om man inte har ett fast grundschema. 

I diskussionen kring hälsosamma scheman är arbetsgrupperna överens om att det bör tas hänsyn 

till detta i schemaläggningen om man ska orka jobba heltid, men man är även kluven till att ex 

förkorta dygnspass inom FN då det ”passar” många och är bäst för brukarna.  

Detta är den fråga som arbetsgrupperna identifierar som allra viktigast. ”Att få ett bra schema är 

det viktigaste för att få med sig medarbetarna på tåget” 

 

Resurser: Frågor kring resurser utgör 23% av det som kommit upp. Här är det framför allt oron 

kring att vi kommer lägga usk-resurser på planeringstid samt skapa personaltoppar under 

middag/eftermiddagstid som kommer upp. Även diskussioner om ökat sjukskrivningstal som kan 

uppkomma i inledningsfasen av projektet, samt kostnader för detta diskuteras. Enhetschefer oroas 

över att personaltoppar kan komma att bli ”normallläge”.  
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Ork: Att många inte orkar jobba heltid är en fråga som utgör 9% av underlaget. Här domineras 

diskussionerna av att arbetet i sig är så krävande att man helt enkelt inte orkar jobba heltid, samt 

att många sommarvikarier inte vill arbeta heltid. Inom FN är oron att man inte orkar vara 

professionell i bemötandet av brukarna då de båda pilotenheterna utgör verksamheter med väldigt 

krävande och känsliga brukare. 

 

Samplanering: Frågor/oro kring samplanering i stort utgör 11% av underlaget. Upplevelse av att 

man är trygg på sin enhet och inte bekväm med att gå till andra enheter. Inom FN uttrycker man 

tydligt att man tycker samplanering är ok, men inte med just den enheten. 

 

Brukarna: Oro kring att brukarna utgör 8% av det som framkommit. Här har det tagits upp att 

brukarna kan komma att må sämre om det kommer mycket ny personal, eller ”falla tillbaka” till 

beteendemönster som fanns när brukaren senast träffade den personalen.  

 

 

 

 

Möjligheter 

Under genomförda arbetsgruppsmöten har många frågor och orosmoment kommit upp till 

diskussion. Utöver dessa, i ett förändringsarbete naturligt uppkommande frågetecken, har det 

även identifierats rena möjligheter med projektet och heltidsresan. Sådant som man ser är en 

direkt vinst. De möjligheter som uppkommit under arbetsgruppsmötena är: 

 

 Stor vinst i att få upp medarbetare i tid (både för organisationen och för personen) även om 

det inte är till heltid utan ex till 90% 

 Fördel att få vara med i pilotprojekt och kunna ”skruva” på rutinerna så att det blir så bra 

som möjligt. 

 Vid samplanering kan enheterna täcka för varandra vid ex APT 

 Möjlighet att alla skulle kunna jobba 37 h/vecka och att man därmed får loss fler personal 

på helgen (under förutsättning att ständig helg finns kvar) och kommer ifrån stor vikariehantering på 

röda dagar  

 Personal utvecklas och kompetens tas tillvara 

 Brukare och personal får i större utsträckning hjälp av ord utbildad personal/kollegor 

 Om disponibel tid ej bokas av annan enhet finns möjligheten att få mer tid till det lilla  

extra = mindre stress 

 Möjlighet att genomlysa hela verksamheten och få överblick i att man gör rätt saker  

och på rätt tid. 

 Möjlighet att arbeta med bra hälsosamma scheman 
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Studiebesök i Mariestad 191017 

 

Den 17/10 genomfördes ett studiebesök i Mariestad som arbetat  med heltidsresan genom en 

förtidsstudie/pilotprojekt  sedan ca 1,5 år tillbaka. Deltog på studiebesöket gjorde projektledare, 

HR-konsult, enhetschefer och huvudskyddsombud.  

 

Fakta:  
 

 4 piloter (2 säbo inom ÄO, 1 säbo LSS, hemvård) 

 

 Effektmål 75 % inom socialförvaltningen 

 

 Personalen får prova heltid under 3-6 månader innan val 

 

 Ingen mertid/övertid 

 

 Inga tjänstledigheter utan laglig grund 

 

 Inga raka veckor 

 

 Har kvar 30 h ständig helg 

 

 Har kvoterat natt till 34 h (inga långledigheter =mer utvilade) 

  

 Inga delade turer 

 

 4 veckors rullande grundschema (HV kommer planera löpande) 

 

 Disponibel tid utnyttjas till 90% på egen avdelning. Man vet när man ska jobba (enl 

grundschema), men inte var 

 

 De som inte valt heltid ligger kvar på  sin ssg (även udda) 

 

 Enhetschefer planerar själva 
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Så här har det fungerat i Mariestad: 

 

 Mycket oro i början (Hur orka?) 

 

 Jobbar mycket med HURet? Vi kanske inte orkar som vi jobbar idag 

 

 Nu, nöjda medarbetare 

 

 Minskad sjukfrånvaro   2015, 15% 2019, 6% 

 

 Har hållit sig inom budget/kostnadsneutralt 

 

 Utmaningen ligger i informationsspridningen. (Kommunikationsplan, intranät) 

Nyhetsbrev!  

 

 Förutsätter samarbete mellan enheter 

 

 Förutsätter samarbete mellan Kommunal och arbetsgivare 

 

 

 

Efter studiebesöket träffades arbetsgrupperna och gick igenom det vi fått med oss från Mariestad.  

Det som kom upp och som man tyckte var bra idéer att ev. ta med till Tibro var:  

 

 Enhetscheferna inom pilotenheterna verkade ha mycket fria händer att testa 

 Alla pilotenheter jobbar inte på samma sätt 

 Fasta scheman på boendena 

 Genom att ha 4 veckors schema kan man ha APT oftare 

 Nästan alla har gått upp till 100% 

 Har 3 eller 6 månaders prövotid innan man behöver bestämma sig för heltid 

 Kvoterade helgtjänster. Heltid = 30 h/v 

 Kvoterade nattjänster. Heltid = 34 h/v 

 Spännande att inga höjda sjuktal noterats 

 

Övriga synpunkter 

 När kommer frågan om heltid? 

 Viktigt med fasta scheman! 

 Slutgiltig info behöver ut (senast i jan)  

 Löpande info behöver nå ut till alla! (Nyhetsbrev) 

 Från e.c är känslan är att man vill köra igång!  
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SWOT-analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor 
 

Kompetens 
Samverkan 

Svagheter 
 

Vana, så har vi alltid gjort 
Attityder 

Samverkan 

Möjligheter 
 

Pilotprojekt 
Systemstöd 

Hot 
 

Budget 
Felaktig info sprids 
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Enkelt räkneexempel:  
Vad tjänar vi på att omvandla mertid och övertid till ord. Arbetstid 

 

Total mertid piloter 190101-191029 =  2141 h  

Total övertid piloter 190101-191029 = 1177 h 

 

Ord timlön   Timlön Mertid   Timlön Övertid 

 

150     180      270 – 360_________ 

 

mertid 

321.150   385.380________________________________________ 

 

övertid 

176.550        317.790 - 423.720   
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Att ta ställning till:     Så säger arbetsgrupperna: 
 

 Rak vecka?      * Bra för en del men ej för verksamheten 

 

 Ständig helg?      * Behövs! 

 

 Heltid natt?      * Bra idé med 34 h/vecka 

 

 Grundschema? Eller helt löpande planering? * Vill ha grundschema 

 

 Hur ofta erbjudande om ssg?    * 1 ggr per år 

Bara upp eller även ner?  

 

 Ska man få prova heltid? Hur länge?   * Ja, ex 6 mån 

 

 6 veckors schema?     * Bra 

 

 Vilka ssg ska gälla?     * 80, 90 och 100% 

 

 Hur lång/korta arbetspass är ok?   * ? 

 

 Vetodag? Hur många? Veto på storhelg?  * Ja, 3 st, ej på storhelg.(men vill ha gr.schema) 

 

 Ska poolplanerare ansvara för daglig   * Ja bra om dom har koll 

överblick över/underkapacitet? 

 


