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Antagande av Heltidsprojektets slutrapport
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Anta slutrapport för Heltidsprojektet
2. Uppdra till förvaltningen att följa novemberstatistiken för att säkerställa att
heltidsinförandet blir bestående över tid utifrån varje sektors specifika
förutsättningar och i enligt med gällande avtal samt befintliga budgetramar.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrunden till att erbjuda heltider har flera bottnar, situationen med hög andel
deltidsarbetande, många timvikarier, höga sjukskrivningstal och svårighet att rekrytera
personal är områden som i förlängningen Orust kommuns ledning önskar förändra
genom Heltidsprojektet. Anställningsgraden varierar stort mellan kommunens sektorer.
Samma mönster känns igen från landet i stort där kvinnodominerade yrkesområden har
lägre sysselsättningsgrad per anställd, fler timvikarier och högre sjukskrivningstal än
jämställda- eller mansdominerade yrkesområden. Det har även visat sig svårt att
rekrytera och behålla kompetent personal inom bland annat omsorgen, vilket riskerar att
skapa en sämre kvalitet för brukarna genom outbildad personal och hög
personalomsättning. Orust Kommun står dessutom inför, liksom landet i stort, stora
pensionsavgångar. Detta innebär att kvinnodominerade yrkesområden så som omsorgen
och särskilt äldreomsorgen kommer att ha fortsatt behov av många anställda, samtidigt
som andelen invånare i arbetsför ålder minskar.
Projektet har organiserat modeller för att införa heltid som norm för alla
tillsvidareanställda i Orust kommun. Linjeorganisationen har haft ansvar att införa och
organisera arbetet utifrån den övergripande struktur som projektet tagit fram.
Införandeprojektet har pågått under drygt fyra år med start i juli 2015. Arbetet har
bedrivits i samverkan med fackliga parter. I samverkan med fackförbundet Kommunal
har, under 2018, en handlings-plan för införandet av heltid tagits fram. Sektorerna har
omfattats successivt enligt fastställd tidsplan. På nationell nivå har Rätt till heltid varit en
prioriterad fråga för Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med
Kommunal. Heltidprojektet på Orust avslutades i december 2019.
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Bedömning
Heltidsanställning har blivit norm i den kommunala förvaltningen på Orust. På så vis
kan det konstateras att syftet är uppnått då syftet var att vara en attraktiv arbetsgivare
och som arbetsgivare öka jämställdheten, genom att erbjuda heltidstjänster i
kvinnodominerade sektorer såväl som i mansdominerade. Även målet att alla anställda i
Orust kommun ska få en heltidsanställning i grunden är till stor del uppfyllt. Det har
dock hitintills inte varit möjligt att nå måluppfyllelse inom given budgetram.
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Sammanfattning

Rapporten skrivs av projektledaren för Heltidsprojektet. Rapporten omfattar
projekttiden och de resultat vilka har uppnåtts under projekttiden samt förslag på
områden att arbeta vidare med efter projekttidens slut. Heltidsprojektet har varit
omfattande och löpt över drygt fyra år. Det finns således omfattande material och ett
urval av vad som ska ingå i denna rapport har varit nödvändig. Under projekttidens
gång har en del namnbyten skett inom förvaltningen. I rapporten återfinns
dokumentation som har upprättats tidigt i projektet varpå de tidigare namnen
förekommer i texten.
Projektet har organiserat modeller för att införa heltid som norm för alla
tillsvidareanställda i Orust kommun. Linjeorganisationen har haft ansvar att införa
och organisera arbetet utifrån den övergripande struktur som projektet tagit fram.
Införandeprojektet har pågått under drygt fyra år med start i juli 2015. Arbetet har
bedrivits i samverkan med fackliga parter. I samverkan med fackförbundet Kommunal
har, under 2018, en handlings-plan för införandet av heltid tagits fram. Sektorerna har
omfattats successivt enligt fastställd tidsplan. På nationell nivå har Rätt till heltid varit
en prioriterad fråga för Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med
Kommunal. Heltidprojektet på Orust avslutades i december 2019.

Projektstart efter politiskt beslut
Kommunstyrelsen gav i uppdrag till förvaltningen att driva ett projekt med syfte att
införa heltid som norm i hela den kommunala förvaltningen på Orust, Projektet gavs
namnet Heltidsprojektet.
Syftet är att vara en attraktiv arbetsgivare och som arbetsgivare öka jämställdheten,
genom att erbjuda heltidstjänster i kvinnodominerade sektorer såväl som i
mansdominerade.
Inom ramen för det övergripande Heltidsprojektet har Kommunstyrelsens
arbetsutskott (KSAU) och Kommundirektörens ledningsgrupp (KLG) beslutat att
inleda arbetet med att införa heltid som norm genom ett pilotprojekt i verksamheter
inom Vård och Omsorg. (Fortsättningsvis benämns det i rapporten som

Pilotprojektet, vilket är ett delprojekt till det övergripande Heltidsprojektet). Syftet

var att snabbare komma till införandefas och dra lärdomar inför det fortsatta arbetet
med att införa heltid som norm.
Uppdraget för Pilotprojektet var att ta fram en modell, som tar sin utgångspunkt i ett
lokalt kollektivavtal mellan Orust Kommun och fackförbundet Kommunal gällande
medarbetarens rätt till heltid och möjlighet till deltid. Uppdraget omfattade även att
testa modellen samt utvärdera resultatet inför det fortsatta arbetet i den kommunala
förvaltningen.
Resurseffektiv verksamhet genom noggrann planering av bemanningen
Pilotprojektet har i hög grad genomfört det som det var avsett att göra; att ta fram en
modell för hur heltid kan införas i den kommunala förvaltningen och testa den i
praktiken. Samtidigt har det synliggjorts att avgörande förutsättningar för att
lyckosamt införa heltid som norm inte var på plats. Pilotprojektet kom härmed att i
viss mån fungera som en förstudie och med det rekommendationer kring det fortsatta
arbetet.
För att kunna införa heltid som norm med kontroll över kostnader har
pilotverksamheterna behövt arbeta parallellt med verksamhetsutveckling. Både
Fackförbundet Kommunal och arbetsgivaren Orust Kommun konstaterar att det varit
olyckligt för heltidsfrågan att dessa omställningar skett samtidigt. Detta är en av de
centrala erfarenheterna som Pilotprojektet bidragit med. Det är även detta som
bidragit till rekommendationen att dessa frågor ska separeras från varandra. En annan
central del utifrån erfarenheterna i Pilotprojektet är att göra en mer detaljerad
planering, vilket underlättar kommunikation till berörda intressenter längs vägen och
medför ökad transparens i det fortsatta arbetet.
Måluppfyllelse
Heltidsanställning har blivit norm i den kommunala förvaltningen på Orust. På så vis
kan det konstateras att syftet är uppnått då syftet är att vara en attraktiv arbetsgivare
och som arbetsgivare öka jämställdheten, genom att erbjuda heltidstjänster i
kvinnodominerade sektorer såväl som i mansdominerade. Även målet att alla
anställda i Orust kommun ska få en heltidsanställning i grunden är till stor del
uppfyllt. Det har dock hitintills inte varit möjligt att nå måluppfyllelse inom given
budgetram.

Bakgrund

Bakgrunden till att erbjuda heltider har flera bottnar, situationen med hög andel
deltidsarbetande, många timvikarier, höga sjukskrivningstal och svårighet att rekrytera
personal är områden som i förlängningen Orust kommuns ledning önskar förändra
genom Heltidsprojektet. Anställnings-graden varierar stort mellan kommunens
sektorer. Samma mönster känns igen från landet i stort där kvinnodominerade
yrkesområden har lägre sysselsättningsgrad per anställd, fler timvikarier och högre
sjukskrivningstal än jämställda- eller mansdominerade yrkesområden. Det har även
visat sig svårt att rekrytera och behålla kompetent personal inom bland annat
omsorgen, vilket riskerar att skapa en sämre kvalitet för brukarna genom outbildad
personal och hög personalomsättning. Orust Kommun står dessutom inför, liksom
landet i stort, stora pensionsavgångar. Ön präglas även av en åldrande befolkning med
sjunkande invånarantal. Detta innebär att kvinnodominerade yrkesområden så som
omsorgen och särskilt äldreomsorgen kommer att ha fortsatt behov av många
anställda, samtidigt som andelen invånare i arbetsför ålder minskar.
Orust kommun – en attraktiv arbetsgivare
I medarbetarenkäten från 2013 framkom att anställda i Orust Kommun är nöjda med
mycket i sitt arbete, men att det finns bitar att arbeta vidare på. Tidigare har åtgärder
genomförts för att skapa ett flexibelt arbetssätt genom årsarbetstid och en
personalpool.
Heltidsprojektet är en del i att göra Orust kommun till en attraktiv arbetsgivare.
Andra samtida satsningar som projektet följt och/eller samverkat med är:
Employer brandig (introduktion, friskvård, rekryteringsprocess, värdskap)
Strategisk komptensförsörjningsplan
Översyn av förmåner till anställda
Utvecklande ledarskap
Take note
Minskade av sjukskrivningstal/arbetsmiljösatsningar
Uppdrag Heltidsprojektet
Heltidsprojektet är format i en ”förenklad projektplan” som antagits i Kommun
styrelsen (Dnr KS/2014:305). I den förenklade projektplanen fastslås att alla

medarbetare ska ha en heltidsanställning vid utgången av 2017 samt budgetmässiga
ramar för en projektledare. Projektplanen benämns som förenklad då flera delar
lämnats till projektet att utveckla.
Dokumentet, Komplettering till Förenklad projektplan ”Projekt Heltid Orust
kommun” är en fördjupning av den förenklade projektplanen och beskriver projektets
syfte och önskade effekter. Tidsplan och budget för projektet har justerats för att möta
de behov som synliggjorts under projektets inledande fas.
Projektledarens uppdrag
Projektledaren ansvarar för att skriva projektplan, genomförandeplan och slutrapport
för hela projektet. Ta fram modeller som beskriver hur verksamheterna rent praktiskt
ska hantera heltidsfrågan. Stötta arbetet med att införa rätten till heltid i
verksamheterna. Vara ett stöd i arbetet med riskanalyser tillsammans med berörda.
Följa och återrapportera införandearbetet till styrgrupp samt till KS/KSAU. Vidare
ansvarar projektledaren för att projektet drivs och genomförs enligt fastställda mål och
planer genom att leda och samordna arbetet. Projektledaren håller det övergripande
perspektivet så att arbetet inte fastnar i för många detaljer samt vidtar lämpliga
åtgärder vid störningar i projektet. I uppdraget ingår ansvar för dokumentation och
utvärdering av projektet samt interna och externa kontakter. Projektet omfattar att
förhandla fram nödvändiga kollektivavtal för att inför heltid som norm, med
utgångspunkt att vara strategiska avtal som utgår från syftet med satsningen. Skapa
nätverk med andra kommuner
Omvärld
Inom ramen för heltidsprojektet har omvärldsbevakning skett inom flera olika
områden. På nationell nivå har Sveriges kommuner och regioner(SKR) fungerat som
ett stöd för de kommuner och regioner som arbetet med heltidsinförande. Detta har
skett bland annat genom nationella nätverk för projektledare. Orust har varit
representerade i två av nätverken. SKR har i samverkan med fackförbundet
Kommunal genomfört flera workshops där deltagare från Orust deltagit. Vidare har
projektledaren ingått i nätverk med projektledare från Munkedal och Lysekil samt
med HR specialist i Stenungsund och på Tjörn. Omvärldsbevakningen har omfattat
bemanningsoptimering, arbetstidsavtal samt förändringsledning.

Under 2016 träffade Arbetsgivare och Kommunal på central nivå avtal om lokalt
arbete i syfte att öka heltidsarbete. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid
ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre
utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från
verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som
arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en
utgångs-punkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31.
Planen ska processas med den lokala arbetstagarorganisationen i samverkan eller
genom förhandling enligt medbestämmandelagen om samverkansavtal saknas.
För att åstadkomma en god arbetsmiljö bör vidare en sammanhållen arbetstid
eftersträvas om det är möjligt utifrån verksamhetens behov.
Mål, syfte och avgränsningar för projektet
Syfte
Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö med nöjda medarbetare och där med behålla
nuvarande anställda samt underlätta rekrytering av nya medarbetare genom att
erbjuda heltid som rättighet och deltid som möjlighet.
Syftet är att vara en attraktiv arbetsgivare och som arbetsgivare öka jämställdheten,
genom att erbjuda heltidstjänster i kvinnodominerade sektorer såväl som i
mansdominerade.
Mål
Projektets övergripande mål

-

Alla anställda i Orust kommun ska få en heltidsanställning i grunden.

Projektets övergripande långsiktiga effekter

-

Öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen.

-

Minska antalet timavlönade.

-

Lättare att hitta rätt kompetens vid rekrytering.

-

Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

-

Att medarbetarna känner större trygghet gällande inkomst och anställning.

-

Ökat frisktal.

-

Ökad kontinuitet för brukare i mötet med kommunen.

-

Öka andelen med rätt kompetens i respektive verksamhet.

-

Ökad jämställdhet i kommunen genom att alla anställda har rätt till en
heltidsanställning oavsett yrkeskategori.

Avgränsning

Projektet omfattar inte medarbetare med partiell sjukersättning eller medarbetare
med ersättning från arbetsmarknadsåtgärder. Medarbetare som är sjukskrivna,
tjänstlediga eller föräldralediga vid införandet ges heltidsanställning i grunden vid
återgång i arbete.
Politisk vilja
Under projekttiden har den politiska viljan varit tydlig och beslutet om införandet av
heltid som norm har därmed legat fast. Projekttiden har vid två tillfällen förlängts och
medel för projektorganisationen har tillskjutits.
Tidplan och resurser
Ursprunglig tidsplan: Projektstart 1 januari 2015 avslut 30 juni 2017.
Justerad tidsplan: Projektstart 3 juli 2015 avslut 30 juni 2018
Justerad tidsplan: Projektstart 3 juli 2015 avslut 31 december 2019.
Projektets bemanning
Projektet har bemannats med en projektledare på heltid. Övriga aktörer har inom
ramen för ordinarie tjänst medverkat i arbetet med att införa heltid som norm inom
respektive sektor.
Under slutet av 2017 lämnade projektledaren uppdraget för en anställning närmare
bostaden. Ny projektledare rekryterades i mars 2018.
Projektets organisation
Styrgrupp
Projekt har organiserats med en styrgrupp vilken till en början var
kommundirektörens ledningsgrupp (KLG). I och med att beslut fattades om att
bedriva ett pilotprojekt inom Sektor omsorg kom styrgruppen att förändras. Under
den tid pilotprojektet var aktivt bestod styrgruppen av Kommundirektör, HR chef,
ekonomi chef samt Sektorchef för Sektor omsorg. Projektledaren har adjungerats till
styrgruppsmöten. Styrgruppen har utökats med Sektorchefer i takt med att sektorer
har inlett arbetet med att införa heltid som norm.

Projektgrupp
Det har under arbetets gång funnits olika projektgrupper. De har sett lite olika ut
inom sektorerna hur de har valt att utforma dem. Men vanligt har varit att
verksamhetschef, enhetschefer och rektorer har ingått samt fackliga företrädare.
Projektledaren har varit sammankallande i projektgrupperna,

Arbetsgrupper
Inom de olika sektorerna har arbetsgrupper bildats i syfte att arbeta mer detaljerat
med planeringsarbete inför införandet av heltid som norm på respektive arbetsplats.
Det har varit enhetschefer, rektorer och fackliga företrädare som medverkat i
arbetsgrupperna.
Referensgrupper
Deltagare i referensgrupperna har varierat utifrån arbetsområde. HR specialister, HRoch löneadministratörer, bemanningsadministratörer, BeSchedplanerare samt fackliga
företrädare.
Projektdeltagarnas roll i projektet
Ansvar i projektet
Uppdragsgivaren

-

Ägare av projektet, fastställer dess inriktning och syfte.

-

Sätter arbets-, tids- och resursramar samt försäkrar att de beslutade resurser och
ställs till projektet förfogande.

-

Godkänner projektresultat

Styrgruppen

-

Agerar utifrån uppdragsgivarens fastställda ramar och inriktning

-

Godkänner projektplanen

-

Beslutar i projektadministrativa frågor av större vikt

-

Följer och stödjer projektarbetet – förankrar arbetet i sina verksamheter

-

Värderar och diskuterar och beslutar kring projektgruppens förslag

-

Tar ställning till slutrapporten och lämnar över den till uppdragsgivaren

-

Följer att projektets fastslagna planer håller, om inte vidta nödvändiga åtgärder

Projektledaren

-

Skriver projektplan och genomförandeplan.

-

Ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt fastställda mål och planer

-

Leder och samordnar arbetet

-

Håller det övergripande perspektivet så att arbetet inte fastnar i för många
detaljer

-

Vidtar lämpliga åtgärder vid störningar i projektet

-

Ansvarar för dokumentation och utvärdering av projektet

Slutrapport Heltidsprojektet
-

Svarar för interna och externa kontakter

-

Riskanalys (tillsammans med berörda) (t.ex. resulterat i behovet av utbildning i
bemanning och förändringsledning)

-

Återrapportera till styrgrupp

-

Återrapporterar till KS/KSAU

Projektgruppen

-

Medverkar i projektplaneringen

-

Diskuterar och värderar förslag från arbetsgrupper

-

Deltar i avrapportering

Arbetsgruppen

-

Är sakområdeskunniga

-

Utför olika arbetsuppgifter, som kartläggning, sammanställning och test av
idéer.

-

Bidrar till att utforma förslag och andra ställningstaganden.

-

Förankrar i sina grupper.

Referensgruppen/resurser

-

Bidrar med underlag

-

Bidrar med kunskap och erfarenhet

-

Lämnar synpunkter på förslag

Metod för införandet av heltid

Det förberedande arbetet med att införa heltid som norm har bedrivits på tre nivåer.
På samtliga nivåer har projektledaren funnits som stöd i processen.
På kommunledningsnivå har fokus legat på arbetet med sektorsövergripande
strategiska frågor.
Presentera styrande principer. Stämma av behov av justeringar, säkerställa att
processen följs samt återkoppla till Kommunstyrelsen.
På sektornivå har det övergripande arbetet fokuserats på att skapa goda
förutsättningar för införande av heltid som norm inom respektive sektorn. I centrum
för arbetet har processen, lärdomar sedan tidigare och koppling till hälsa och
bemanning stått. Utbildning av chefer, analys av den egna verksamheten samt
upprättande av riktlinjer har prioriterats. Facklig samverkan och omvärldsanalys har
varit ett viktig.
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På verksamhetsnivå har planering av det operativa arbetet bedrivits. En mängd
arbetsmöten har genomförts, informationsmöten och riskbedömningar.
Genomförande
Inom ramen för det övergripande Heltidsprojektet har Kommunstyrelsens
arbetsutskott (KSAU) och Kommundirektörens ledningsgrupp (KLG) beslutat att
inleda arbetet med att införa heltid som norm genom ett pilotprojekt i verksamheter
inom Vård och Omsorg. (Fortsättningsvis benämns det i rapporten som

Pilotprojektet, vilket är ett delprojekt till det övergripande Heltidsprojektet). Syftet
var att snabbare komma till införandefas och dra lärdomar inför det fortsatta arbetet
med att införa heltid som norm.
Uppdraget för Pilotprojektet var att ta fram en modell, som tar sin utgångspunkt i ett
lokalt kollektivavtal mellan Orust Kommun och fackförbundet Kommunal gällande
medarbetarens rätt till heltid och möjlighet till deltid. Uppdraget omfattade även att
testa modellen samt utvärdera resultatet inför det fortsatta arbetet i den kommunala
förvaltningen.
Sammanfattning av pilotprojektet, pilotprojektet pågick under perioden 2016-2017
Pilotprojektet har i hög grad genomfört det som det var avsett att göra; att ta fram en
modell för hur heltid kan införas i den kommunala förvaltningen och testa den i
praktiken. Samtidigt har det synliggjorts att avgörande förutsättningar för att
lyckosamt införa heltid som norm inte var på plats. Pilotprojektet kom härmed att i
viss mån fungera som en förstudie och med det rekommendationer kring det fortsatta
arbetet.
För att kunna införa heltid som norm med kontroll över kostnader har
pilotverksamheterna behövt arbeta parallellt med verksamhetsutveckling. Både
Fackförbundet Kommunal och arbetsgivaren Orust Kommun konstaterar att det varit
olyckligt för heltidsfrågan att dessa omställningar skett samtidigt. Detta är en av de
centrala erfarenheterna som Pilotprojektet bidragit med. Det är även detta som
bidragit till rekommendationen att dessa frågor ska separeras från varandra. En annan
central del utifrån erfarenheterna i Pilotprojektet är att göra en mer detaljerad
planering, vilket underlättar kommunikation till berörda intressenter längs vägen och
medför ökad transparens i det fortsatta arbetet.
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Många av de erfarenheter som handlar om förutsättningar inför att införa heltid som
norm kan sammanfattas med denna bild, där Steg 1 och Steg 2 behöver säkerställas
före Steg 3. Uppdraget för Pilotprojektet har enbart omfattat Steg 3. Men
enhetscheferna har i sin verksamhet behövt hantera Steg 1 och 2 parallellt. Under
dessa steg har det krävts en stor arbetsinsats från enhetscheferna genom att leda den
förändringsprocess det innebär.

Utvald verksamhet

Förvaltningsområde Omsorgs ledningsgrupp beslutade i november 2015 att följande
verksamheter skulle ingå i Pilotprojektet:
-

Kaprifolgården samtliga avdelningar

-

Röra hemtjänst (Yttre och centrum)

-

Vakansförmedlingen

-

Under våren lades Torp/Myckleby till som pilotverksamhet.
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Anledningen till justeringen var det nära samarbetet mellan Torp/Myckleby
hemtjänst och Röra Hemtjänst, vilket även skapade en förutsättning för att kunna
utveckla en samplanering som effektivt tog tillvara på personalen utifrån brukarnas
behov.

Arbetsgrupp

Anette Helleborn Kommunal, Anette Johansson Enhetschef Kaprifolgården, AnnSofie Thunberg Systemansvarig BeSched, Ingvar Olsson Ekonom, Linda Nilsson
Enhetschef Vakansförmedlingen Marcus Stenerås Enhetschef Röra hemtjänst, Maria
Svedberg Enhetschef Torp/Myckleby hemtjänst, Marie Börjesson
Rekryteringsadministratör Vakansförmedlingen
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Pilotprojektets organisation

Nedan redovisas den övergripande organisationen i Pilotprojektet. Pilotprojektet har
ändrat organisation efter den fas den har varit i. Det har även inneburit ett
intressenter som under en period varit med i en arbetsgrupp har under en annan
period kunnat ingå som referensgrupp.

Övriga resurser
Tanken var även att koppla kompetens från verksamheten för de som arbetar med
schema, så kallade BeSchedplanerare till arbetsgruppen. Detta har inte genomförts
och BeSchedplanerare har istället använts som referenspersoner.
Målgrupp

Undersköterskor och vårdbiträden inom ovan nämnda verksamheter som jobbar
dag/kväll/helg.
Resultat
Nedan redovisas de resultat som Pilotprojektet medfört, uppställt på målen och
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aktiviteterna som ska genomföras inom ramen för Pilotprojektet. Nedan presenteras
projektmålen och aktiviteterna samt dess status med kommentar.
Följande färger används för att visa på statusen på målet/aktiviteten, vid pilottidens
slut.

Färg

Status mål/aktiviteter
Uppnått
Påbörjat/Behov av fortsatt
arbete
Inte uppnått

Måluppfyllelse - Övergripande för Pilotprojektet
Sammanfattningsvis konstateras att måluppfyllelsen är hög för projektmålen,
samtidigt har arbetet medfört behov av ett fortsatt och utvecklat arbetet i flera olika
steg och delar.

Mål

Status Ansvarig

Resurs

Kommentar

Efter
piloten

Övergripande
mål: Ta fram

Projektledaren HR-chef,
Arbetsgrupp

Modellen bygger på
ett lokalt

modell för

kollektivavtal, Heltid

hur

som norm,

medarbetare

BeScheds

inom vård
och omsorg
ska kunna
arbeta heltid.

funktioner,
processer och
riktlinjer. Behov
finns att
vidareutveckla detta.
Se avsnitt

Aktiviteter.
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Delmål:

Projektledaren Enhetschefer,

Justering har skett

Testa

Vakansförm-

från två

modellen i två

edling, Löne-

pilotverksamheter

verksamheter,
hemtjänst och
särskilt

och

till tre, samt att två

schemaperioder
systemansvarig behövde ingå, vilket

boende under

försköt tidsplanen.

tre månader.

Modellen är inte
testad
fullt, resurspass har
inte används under
pilottiden. Behov
finns att fortsatta
följa
pilotverksamheterna.

Delmål:

Projektledaren HR-chef,

Modellen och

Dokumentera,

Kommunal,

processer är

följa upp

Enhetschefer,

dokumenterade.

justera
modellen för
att underlätta
införande i

Vakansförm
edling, Löneoch
systemansvarig

Nödvändiga steg
identifierade.
Modellen behöver
anpassas efter det

övriga

fortsatta

verksamheter.

utvecklingsarbetet
inom
Förvaltningsområde
Omsorg.

Måluppfyllelse - Modellens utformning
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I uppdraget formulerades ett antal kriterier för utformandet av kollektivavtalet. Dessa
delar har uppfyllts i hög utsträckning. I ett par fall hänger resultatet samman med
verksamhetens förutsättningar och en inkörningsperiod, vilket inte direkt regleras i
kollektivavtalet.

Kriterier

Status

Kommentar

Inga krav på delade

Avtalet tar sitt avstamp i AFS 2015:4

turer.

(Organisatorisk och social arbetsmiljö) och
uttrycker att delade turer inte ska förekomma.

Jobba en av två

Det är inskrivet i avtalet att schemaläggning inte

helger (inte oftare).

ska ske oftare än varannan helg.

Alla ska ha möjlighet

Modellen är utformad så att övertalig tid på en

att jobba heltid

arbetsplats ska kunna nyttjas vid behov på andra

samtidigt.

arbetsplatser, genom så kallade resurspass.

Alla medarbetare ska

Alla medarbetare med anställning på över 6

ingå i modellen.

månader och med månadslön omfattas. Resurspass
fördelas på samtliga i arbetsgruppen.

Bibehållen eller

Hänsyn är tagen till detta genom att ta fasta på

förbättrad

innehållet

arbetsmiljö.

i AFS 2015:4 (Organisatorisk och social

arbetsmiljö). I avtalet betonas kunskap om
kopplingen mellan hälsa och arbetstider vid
schemaläggning. Medarbetarna vet vid resurspass
om det är en förmiddagstur eller eftermiddagstur,
vilket skapar viss förutsägbarhet.
Heltidsmodellen ska

Medarbetarna har möjlighet att välja

vara det som reglerar

sysselsättningsgrad en gång om året. För de som

sysselsättningsgrad,

har valt sysselsättningsgrad ska fyllnadstid enbart
förekomma i undantagsfall.
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inte
fyllnadstid/mertid.
Modellen ska vara

Avtalet innehåller möjligheten att använda

kostnadsneutral.

resurspass för att få ut tiden bland medarbetarna.
Däremot kan kombinationen av fler
heltidsarbetande medföra svårighet att få varje
timma kostnadseffektiv. Läs mer i
ekonomiavsnittet.

Inom ramen för

Åsarbetstidsavtalet gäller fortsatt.

gällande
årsarbetstidsavtal.
Bibehållen eller

Avtalet i sig har inte bäring på denna fråga, det är

förbättrad kvalitet.

en fråga om tillämpningen i verksamheterna.
Inledningsvis är det dock många medarbetare som
ska bekanta sig med nya arbetsplatser. Avtalet
innehåller rätt till introduktion för medarbetare.
Läs mer i kvalitetsavsnittet.

Geografisk närhet till

I första hand sker resurspassen inom den egna

förmån för att jobba

chefens ansvarsområde. Vid pass utanför har

inom samma

medarbetarna möjlighet att önska i vilken

verksamheter.

verksamhet och på vilken ort resurspass ska
utföras. Enhetschefen beslutar sedan utifrån
verksamhetens behov. Där det går, tas hänsyn till
önskemål från medarbetaren.

Måluppfyllelse - Aktiviteter
I uppdragsbeskrivningen listades ett antal aktiviteter som skulle genomföras inom
ramen för Pilotprojektet. Utöver det har fler tillkommit under projekttiden.
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Aktiviteterna har genomförts i hög utsträckning samtidigt framkommer det behov av
fortsatt och utvecklat arbete inom verksamheten för att säkerställa förutsättningar
inför ett fortsatt arbete med Heltidsprojektet.

Aktivitet

Status Ansvarig

Resurs

Kommentar

Efte

pilo
Modellen

Teckna lokalt

HR-chef

HR-chef, kommunal

Ett lokalt avtal om

kollektivavtal

heltid som norm

gällande rätten till

finns. Avtalet

heltid.

reviderades 1
februari 2017.
Framtida
revideringar är
troliga.

Framtagande av

Projektledaren Arbetsgrupp

Nödvändiga
blanketter

blanketter för val

framtagna. Behov

av

av att justera dem

sysselsättningsgrad

kommer

och tjänsteställen

med fortsatt

där resurspass ska

utvecklande av

genomföras.

modellen.

Klargöra arbetssätt
i ITverktyg så som

Projektledaren Systemansvarig,

En lösning på

Rekryteringsadministratör arbetssätt är

BeSched och e-

framtagen. Behov

companion.

av att undersöka
funktionerna i
ITverktygen
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vidare har
konstaterats.

Ta fram en

Projektledaren Arbetsgrupp,

schemaprocess.

verksamhetschef

En process är
beskriven för
schemaläggning.
Behov har
konstaterats av att
rita process för
bemanning.
Dessutom
kommer det
fortsatta arbetet
medföra behov av
uppdaterade
processer.

Sammanställa

Projektledaren Arbetsgrupp,

modellen och dess

verksamhetschef

Handboken är
inte fullvärdig,

rutiner i en

verksamhetsfrågor

handbok.

går in i
heltidsfrågan och
interna frågor
behöver hanteras
för att kunna
färdigställa
handboken.

Aktivitet

Status Ansvarig

Resurs

Kommentar

Efter

pilote
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Förankra och
implementera

Utbildning i bemanning

Projektledaren Extern utbildare

Omfattade tre

och förändringsledning

heldagar. I

av Enhetschefer (stöd

utvärdering gavs

och omsorg, vård och

utbildningen höga

omsorg).

betyg.

Utbildning i Bemanning

Projektledare

Extern utbildare

och hälsosamma

Planerarna från
pilotgrupperna

scheman, av samtliga

gick en heldag,

BeSchedplanerare inom

övriga en halvdag.

Omsorg, inkl.
huvudskyddsombud för

I utvärdering gav

kommunal.

planerarna lägre
betyg än cheferna.
De lyfte kritik mot
både innehåll och
framförande.
Samtidigt gav flera
planerare den
högsta betyg.

Informera om
satsningen.

Styrgruppen

Kommunal,

Detta har gjorts i

enhetschef,

olika forum till

Projektledare
verksamhetschef

enhetschefer,
pilotgrupperna,
Förtroendevalda,
Kommunchefens
ledningsgrupp,
central
samverkansgrupp,
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Kommunal. Detta
behöver utvecklas
och fortgå.

Riskanalyser i samtliga

EC

pilotarbetsgrupper.

Projektledare

Har genomförts i

Kommunal

samtliga
pilotgrupper.

Medarbetarnas val av

EC

sysselsättningsgrad.

Projektledare

Samtliga som haft

Kommunal

rätt att välja, har
valt.

Omställning av scheman

EC

BeSchedplanerare Detta blev en
tidskrävande

efter nya

uppgift. De

sysselsättningsgrader

kommer

och avtalet med Heltid

fortsättningsvis

som norm.

behöva möta
kontinuerliga
förändringar i
sysselsättningsgrad
och brukarnas
behov.

Genomlysning av
bemanningen utifrån
verksamhetens behov
och budget.

Projektledaren Extern konsult

Detta gav verktyg
att bemanna rätt,
utifrån brukarnas
behov och budget.
Det synliggjorde
även när
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rätten till heltid
blir en kostnad för
verksamheten.

Fortsättning med att
införa heltid som norm

Ta fram
checklista/handlingsplan
för införandet på andra
enheter.

Projektledaren Arbetsgrupp

Ett första utkast är
framtaget. Det
saknas en
genomlysning
utifrån bl.a.
natten, stöd och
omsorg. Brist på
resurser har
påverkat, samt att
projektet vuxit i
omfattning.
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Effekter i verksamheten
Pilotprojektet har varit för kort för att kunna säga något om de långsiktiga effekterna.
Nedan diskuteras de första indikationerna utifrån sysselsättningsgrad, ekonomi,
kvalitet och arbetsmiljö.
Sysselsättningsgrad/Anställningsgrad
I och med införandet av det lokala kollektivavtalet gällande heltid som norm har
samtliga anställda som omfattas av avtalet nu en heltidsanställning i grunden. Utöver
detta har de fått välja sysselsättningsgrad 60, 70, 80, 90 eller 100 procent av heltid.
Detta har medfört en ökning med antalet årsarbetare inom samtliga verksamheter.

FÖRÄNDRING ÅRSARBETARE
HEMTJÄNST
Förändring

10,46

10,7

0,74

0,4

RÖRA YTTRE

före

11,37
2,55

1,41

RÖRA CENTRUM

TORP MYCKLEBY

TOTALT

FÖRÄNDRING I ÅRSARBETARE
KAPRIFOLGÅRDEN
Förändring

7,5454

7,5413

6

före

5,987
4,6841

1,7564
LINDEN

1,0417
LÖNNEN

1
ASPEN

0,886
KASTANJEN

TOTALT

2021-03-19 /Anette Johansson, e-post anette.johansson@orust.se, tel 33 41 86

28

Slutrapport Heltidsprojektet

Förändrad genomsnittlig
sysselsättningsgrad
0,95
0,933

0,9

0,912
0,891

0,85

0,871

0,858

0,8

0,812

0,75
Torp/Myckleby

Röra Centrum
före

Röra Yttre

efter

Genomsnittlig förändrad
sysselsättningsgrad Kaprifolgården
1
0,8
0,6

0,748

0,8

0,857

0,944

0,9
0,754

0,838

0,92

0,4
0,2
0
Kastanjen

Aspen

Linden
före

Lönnen

efter

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har där med stigit. Ovan redovisas
ökningen.
Vi kan därmed se att det i samtliga verksamheter lett till en ökning i
sysselsättningsgrader. Relationen mellan höjda sysselsättningsgrader i verksamheten
en eventuellt ökad kostnad diskuteras i avsnittet nedan.
Ekonomi
En ständigt återkommande fråga är huruvida införandet av heltid som norm är en
kostnad eller inte. Olika kommuner och debattörer framhåller olika resultat.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att svaret är avhängigt det lokala erbjudandets
utformning samt
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verksamhetens/kommunens utgångspunkt före införandet. Det handlar även om vilka
perspektiv som vägs in, om det till exempelvis är ett verksamhetsekonomiskt
perspektiv eller ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Nedan presenteras erfarenheter som gjorts inom ramen för Pilotprojektet på Orust
Kommun. Här är det verksamhetsekonomiska perspektivet i fokus.
I och med det lokala avtalet om Heltid som norm garanteras alla medarbetare, som
omfattas av avtalet, en heltidsanställning, med möjlighet att välja deltid. Detta innebär
att arbetsgivaren måste skapa en ekonomiskt hållbar modell där en ökad
sysselsättningsgrad inte per automatik medför motsvarande merkostnad i
verksamheten.
Det är fyra delar som påverkar kostnaden för verksamheten i relation till en
bemanning helt optimerad utifrån brukarnas behov vid införandet av heltid som norm:
1) Efterföljandet av lagar och föreskrifter som garanterar medarbetarna en god
arbetsmiljö
2) Möjligheten att få ut alla timmar som värdetid i schemat
3) Den lokala utformningen av modell för att införa heltid som norm 4)
Matchningen mellan resurspass och vakanta turer

När det kommer till den första punken så handlar detta dels om delar som inte går att
påverka på lokal nivå. Det handlar om att säkerställa att arbetspassens längd,
återhämtningen mellan arbetspassen samt att ledig tid finns i tillräcklig utsträckning.
Centrala föreskrifter och lagar för detta arbete är Kollektivavtalet Allmänna
bestämmelser, Arbetstidslagen, Arbetsmiljölagen, AFS 2015:4 (Organisatorisk och
social arbetsmiljö).
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Gällande den andra punkten så handlar det om relationen mellan brukarnas behov och
andelen heltidsarbetande i respektive arbetsgrupp. För att en heltidsarbetande ska få
ut sin tid inom gällande lagar och avtal måste varje arbetspass i genomsnitt vara 7
timmar och 47 minuter. Ställer vi det mot brukarnas behov så har det identifierats i en
av pilotverksamheterna på följande sätt
aktuella tillfället):

Verksamhetens
behov av
arbetad tid
6:45 - 14:30
6:45 - 15:30
7:00 - 14:30
7:00 - 16:00
14:30 - 22:00
15:00 - 22:00

Antal
Längd personal
pass
7,25
2
8,25
2
7
1
8,5
2
7
2
6,5
2

Vardag

Verksamhetens
behov av arbetad
tid
6:45 - 14:30
7:00 - 12:00
14:30 - 22:00
Helg

Längd
pass
7,25
5
7

Antal
personal

(vid det

4
2
4

Här framkommer att verksamhetens behov i flera fall understiger 7 timmar och 47
minuter. Ett eventuellt kortare arbetspass en dag, måste kompenseras med ett längre
arbetspass en annan dag. Hur långt verksamheterna kommer kunna gå för att möta
upp mot detta behov genom att omfördela arbetsuppgifter, planera möten och
aktiviteter på nya sätt för att skapa en kostnadsneutralitet i relation till allt fler
heltidsarbetande och samtidigt hålla sig till lagar och vet vi inte i dagsläget. Vi vet inte
heller när heltid kommer att vara norm i arbetstid (avtalet gör det till norm i
anställning, medarbetaren kan själv välja en annan sysselsättningsgrad). Dessutom vet
vi att kommande brukares behov kommer att variera över tid och att även det är en
parameter att ha i beaktande.
Gällande den tredje punkten så har utgångspunkten varit att skapa en modell som
garanterar medarbetaren tid i schemat, det vill säga, att den inte behöver ”jaga tid”
eller ha ”flytande tid”, vilket innebär att medarbetaren själv ansvarar för att jobba rätt
antal timmar för den valda sysselsättningsgraden, för att få ut lön för den valda
sysselsättningsgraden. På Orust finns tidigare erfarenheter om att erbjuda heltid
genom att jaga tid. Detta som inte föll väl ut och riskerna om en försämrad arbetsmiljö
bedöms allt för stora. Detta har medför ett avtal måste hantera medarbetare som
arbetar heltid i den egna organisationen, trots att det inte motsvarar verksamheten
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behov. För att detta inte ska bli en kostnadsökning rakt av har det medfört införandet
av resurspass, vilket är punkt fyra.
Den fjärde punkten är möjligheten att matcha resurspassen med behov i
verksamheten. Detta är en uppgift för Vakansförmedlingen. Det har inte blivit aktuellt
inom ramen för Pilotprojektet, då pilotverksamheterna under pilottiden inte ställt om
sina scheman fullt ut efter verksamhetens behov och resurspass inte uppstått. Ett
utfall för kostnader gällande detta kan inte redovisas i denna rapport. Det som är en
risk är att resurspasset inte går att matcha med ett behov i verksamheten, varpå
medarbetaren får gå dubbelt det arbetspasset och det blir en merkostnad för
verksamheten.
Tiden i piloten har varit för kort för att kunna se effekter i form av minskade
inbeordringar och övertid/fyllnadstid och hur det kan påverka det ekonomiska utfallet.
Andra ekonomiska parametrar som kan få effekt på sikt är ökade frisktal genom lägre
arbetsbelastning där allt mer av de utförda timmarna utförs av ordinarie, utbildad
personal, istället för timvikarier. Detta kan även medföra en ökad kvalitet och nöjdhet
bland brukarna.

Kvalitet
Allt förändringsarbete innebär en period av oro för de involverade. Detta innebär
inledningsvis för verksamheten en risk för negativ påverkan på kvalitet.
I arbete med att införa heltid som norm innebär detta i praktiken att ställa om från att
i hög utsträckning använda timvikarier för att bemanna sina verksamheter vid
frånvaro, till att använda sig i ordinarie personal för att bemanna närliggande
verksamheter. Detta innebär en övergång med nya ansikten i verksamheter där
kontinuitet är av hög betydelse. Kollektivavtalet Heltid som norm, med rätt till deltid
lyfter fram att resurspass föregås av introduktion, just för att minska den negativa
effekten för verksamheten, men även för medarbetaren.

Arbetsmiljö
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Medarbetarenkät
I pilotverksamheterna har en enkät genomförts, den har ställts till de som omfattas av
heltidsavtalet och haft möjlighet att välja sysselsättningsgrad. I enkäten uttrycker
medarbetarna oro och stress över förändringen med att införa heltid som norm. Flera
upplever en sämre arbetsmiljö än före arbetet med att införa heltid som norm
inleddes. Samtidigt innehåller enkäten svar om att arbetet underlättas och känns
tryggare när de personal som kommer till ens avdelning är utbildad. Det upplevs ge ett
bättre stöd, än vad det gör när det är en oerfaren och outbildad personal kommer.
Även fördelen i att kunna planera in ledigheter i förväg lyfts som en positiv effekt.
Medarbetarna lyfter i enkäten upplevelsen av en minskad personalkontinuitet för
brukarna och med det även en ökad oro hos vissa brukare, genom att mycket ny
personal finns på deras avdelningar.
I enkäten lyfts flera förändringar upp som är av mer verksamhetskaraktär, än en följd
av införandet av heltid. Det gäller framförallt förändringar i arbetstider.

Avslutningsvis i medarbetarenkäten ställs frågan om värdet för medarbetaren att
arbeta heltid, drygt hälften av de svarade att det är mycket stort, eller stort värde att
kunna arbeta heltid. När det kommer till den mest framträdande positiva delen vad
möjligheten att arbeta heltid innebär, så är det den ekonomiska tryggheten som
framstår som det mest positiva med rätten till heltid.
Projektledarens kommentarer till enkäten
Vid uppföljning av tillbud och arbetsskador på arbetsplatsen och sjuktal kan vi inte se
någon påverkan i grupperna som kan knytas till införandet av heltid som norm.
En del av kommentarerna om arbetstider har varit en effekt av kollektivavtalet om
heltid som norm. Detta har mötts upp av ett reviderat kollektivavtal, som öppnar upp
för en större variation av längden på arbetspass, vilket medför möjlighet att bemanna
bättre efter verksamhetens behov.
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Sammanfattning intervjuer enhetschefer
Projektledaren har intervjuat de fyra enhetscheferna i Pilotprojektet var för sig, för att
få med erfarenheter till det fortsatta arbetet med att införa heltid som norm. Nedan
redovisas de mest centrala delarna som framkommit under dessa samtal.
Ny metod och nya verktyg
Enhetscheferna för pilotverksamheterna uttrycker att de har fått med sig ett nytt
arbetssätt att arbeta med gällande bemanning och schema i och med Pilotprojektet.
Det har medfört att de har större kunskap om sin egen verksamhet och sina
medarbetare. Detta i sin tur underlättar för dem i ledning och styrning av sina
verksamheter. De har även blivit mer aktiva i relation till schemaprocessen. Som en
enhetschef uttryckte det lite förenklat: Schema har gått från ett sätt att få ut tiden för

medarbetaren, till ett verktyg för att säkerställa att brukarens behov uppfylls.
Samtidigt har det varit en stor förändring som kräver mycket aktivt arbete som
enhetschef och där med även tagit mycket tid i anspråk. Enhetscheferna framhåller
även att en stor skillnad som det lokala kollektivavtalet gällande heltid som norm
innebär, är att tidigare var deras bemanning mer eller mindre konstant, som det är nu
så förändras den med varje nyanställning.
För Vakansförmedlingen har arbetet med att införa heltid som norm i
pilotverksamheterna inte inneburit säkerskilt mycket merarbete. För dem har det varit
bra med den exakta tidsplaneringen, och då att även få till spridning över tid för
införandet i de olika grupperna, vilket har underlättat införandet.
För Vakansförmedlingen är det positivt att få in fler personer som är tillgängliga för de
vakanta turerna. Resurspassen ger dem en större bas av personal som kan användas
för att fylla luckorna. Att det blir resurspass har i det avseendet effekten att de lättare
kan göra bokningar för att täcka korttidsbemanning.

Planeringen och resurser
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Gemensamt för enhetscheferna är att de framhåller att planeringen av projektet hade
varit bättre om samtliga aktiviteter hade varit planerade i förväg, då det medfört
transparens ut mot personalen, och underlättat deras arbete.
Ytterligare en central fråga är den om resurser. Deras förutsättning har varit att delta i
projektet inom ramen för deras ordinarie tjänst. Då projektet har medfört ett
förändringsarbete i deras verksamheter har mycket tid, som de inte fått avlastning för,
utförts dels för att genomföra projektets mål, men främst i arbetet med att dagligen
möta sin grupper i den förändringen. Arbetet med ett nytt sätt att lägga schema har
tagit mycket tid och även varit på bekostnad av andra delar som också är högt
prioriterade.
Inför det fortsatta arbetet
-

Tidigare förankring och delaktighet bland enhetschefer inför ett projekt av
detta slag startas.

-

Tillsätta resurser i nog utsträckning för att kunna delta fullt ut i projektet för de
berörda.

-

Planera alla steg och alla aktiviteter inledningsvis med en tidsplan för att skapa
förutsägbarhet både för chef och medarbetare.

-

Värdet av en god kontakt med centrala aktörer så som Kommunal är avgörande
och kan ha stor inverkan på enhetschefernas arbete som förändringsledare.

-

Aktiviteten med genomlysning av verksamheterna och vad det medförde i form
av verktyg har varit uppskattat och bör genomföras på samma sätt i samtliga
verksamheter inom vård och omsorg.

Uppskattad tidsåtgång och verklig tidsåtgång Arbetsgruppen
Tidsåtgången i projektet har varit avsevärt högre än vad som uppskattats
inledningsvis. Detta kan förklaras med de tre punkter som redovisats ovan. Det
hänger även samman med att det enbart räknats med mötestid i projektet och inte den
tid och det arbete som krävts inom den ordinarie verksamheten för medarbetare och
enhetschefer och administrativ personal.
Arbetet som enhetscheferna har utfört kan delas upp i tre delar:
-

Delta i projektets aktiviteter
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-

Att möta sina medarbetare i större förändring som denna

-

Att arbeta med schema och bemanning på nya sätt

Den del som beskrivits som mest arbetskrävande är att arbeta med schema och
bemanning på nya sätt. Den har även medfört ett arbete för BeSchedsamordnarna i
verksamheterna. Omfattningen på detta hänger samman med hur gruppen tidigare
arbetat med schema.

Tidsplan och resurser samt dess relation till måluppfyllelse
Ett vanligt sätt att åskådliggöra relationen mellan de tre delar som skapar
förutsättningar för ett projektets arbete är att använda sig av en triangel, där
relationen mellan mål, tid och resurser behöver balanseras för att lyckas med
projektet. I detta projekt har målen vuxit längs vägen, tidsplanen har inte kunnat
hållas och tillgängliga resurser har kommit att sätta ramarna för hur väl projektet nått
tidsmål och projektmål.
Mål

Tid

Resurser

I uppdraget var planen att Pilotprojektet skulle avslutas i december och avrapporteras
i januari. Tidsförskjutningen i sig är inte så stor, däremot har det skett en förskjutning
kring hur arbetet kan fortgå. Orsaken är främst tre till att tidsplanen inte hållit, samt
att måluppfyllelsen inte blev högre, så som projektledaren ser det:
1) Processmässigt, flera aktiviteter har krävt mer tid än planerat för att hinna
processas klart.
2) Planeringsmässigt, frågan har vuxit under arbetets gång och fler frågor av stor
betydelse har identifierats som inte hade tagits med i planeringen av
Pilotprojektet.
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3) Resursmässigt, arbetet har krävt mer resurser än vad som tagits med i de inledande
beräkningarna. Mer tid har inte kunnat tas från verksamheterna än det som faktiskt
tagits i anspråk.
Här finns allt att vinna på att fortsättningsvis skapa en tydlig plan med konkreta steg
kopplade till en tidsplan vid införandet i övriga verksamheter.

Slutsatser i pilotprojektet, utan inbördes rangordning
•

Pilottiden har varit för kort för att kunna utvärdera effekterna.
Pilotverksamheterna har inte hunnit ställa om sina verksamheter fullt ut så att
de effekterna kan mätas i form av kostnader för verksamheten. Däremot har det
konstaterats, att om inte en omställning görs av hur verksamheterna bemannas,
blir införandet av heltid som norm kostsamt.

•

För att skapa en effektiv bemanning som kan möta de utmaningar heltid som
norm i förlängningen medför samt svara upp mot att hushålla med kommunens
resurser behöver funktioner och rutiner utvecklas. Exempel på detta kan vara:
-

Utvecklande av spetskunskap kring bemanning

-

Stödfunktion för schemaläggning

-

IT-systemets funktioner

-

Harmonisering mellan lokalt kollektivavtal om heltid och andra lokala
kollektivavtal

•

Första linjens chefer är nyckelspelare i förändringsarbetet med att möta
medarbetare i verksamheterna. Förutsättningar måste finnas rent resursmässigt
för att driva detta arbete.

•

Kontinuerlig och frekvent dialog mellan fack och arbetsgivare är avgörande.

•

Arbetet med att införa heltid som norm är beroende av att rätt förutsättningar
är på plats, för att inte bli kostnadsdrivande. Detta betyder Steg 1 och Steg 2
ovan behöver vara på plats före ett erbjudande om heltid till medarbetare
kommer. Steg 1 och Steg 2 innehåller med all sannolikhet kostnadsbesparingar
för verksamheten, medan Steg 3 medför risk för att inte kostnadseffektivt
motivera varje timme i schemat mot behovet hos brukarna. Hur långt
omställningen av verksamheten kan gå genom att styra om möten
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arbetsuppgifter till denna tid i schemat är en fortsatt utmaning för
pilotverksamheterna. Den är även avhängig hur många som väljer att gå upp till
heltid.
Heltidsprojektets fortsatta resa inom förvaltningen
Handlingsplan för att införa heltid som norm
Kommunal och SKL har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska
arbeta heltid. 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.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal är överens om tre mål:
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar
deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.
Arbetsgivaren ska planera för heltid
Alla arbetsgivare 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.
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Orust kommuns arbete med att införa heltid som norm påbörjades i augusti 2015. En
tidig analys i projektet visade på att den största andelen deltider och de lägsta
sysselsättningsgraderna fanns inom Vård och omsorg, följt av Stöd och omsorg. Där av
beslutades att arbetet med att införa heltid skulle börjar i dessa verksamheter. Inom
Äldreomsorgen fanns tidigare erfarenhet av arbete med heltidsfrågan som har gett
viktiga lärdomar till det arbete som pågår idag med att införa heltid som norm.
Arbetet inledes med att pilotprojekt inom Sektor Omsorg. De erfarenheter som
gjordes i pilotverksamheterna har inhämtas och ligger som grund för det fortsatta
implementeringsarbetet.
Under 2017 och 2018 pågick ett intensivt arbete med att skapa förutsättningar för att
fortsätta arbetet med att implementera heltid som norm, i ett första steg inom Sektor
Omsorg och i nästa steg i hela den kommunala förvaltningen.
Orust kommun har medvetet arbetat med att höja sysselsättningsgrader inom
kommunen. Kombinationstjänster har dessutom utvecklas mellan Kost och lokalvård,
för att skapa heltider och attraktiva tjänster.
Arbetstider och arbetsmiljö

Möjligheten att arbeta heltid, ses som en del i att skapa en trygg och förutsägbar
arbetssituation och där med även en god arbetsmiljö. Samtidigt innebär arbetet med
att ställa om till en heltidsorganisation, från en deltidsorganisation ett
förändringsarbete, som i sin tur kan leda till mycket oro i arbetsgrupperna.
Våra aktiviteter och arbetssätt:
-

Förändringar i arbetet kommer att riskbedömas enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrifter.

-

Nära samverkan och dialog med Kommunal och övriga berörda fackförbund

-

Ta sig an arbetet utifrån det förändringsarbete som det innebär.

-

Fokus på kommunikation och särskilt på att skapa en samsyn om VARFÖR
förändringen är nödvändig, VAD som ska uppnås, samt GEMENSAM
definition av centrala begrepp. Detta för att göra förändringen begriplig och
minska risken för missförstånd.

-

Särskilt fokus i dialog kring hälsoregler för schemaläggning, samt utformandet
av dessa. I dagsläget är det t.ex. uttalat att delade turer inte får förekomma.
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Delaktighet

Arbetet med att införa heltid är omfattande, detta medför att en mängd funktioner
och aktörer berörs, så som baspersonal, enhetschefer, verksamhetschefer,
förvaltningsledning, förtroendevalda och administrativ personal.
Delaktighet på en strategisk nivå
Handlingsplanen arbetas fram i samverkan med Fackförbundet kommunal och övriga
fackliga organisationer som berörs. Delaktigheten i framtagandet av handlingsplanen
ses även genom att planen baserar sig på gemensamma erfarenheter från arbetet med
pilotprojektet. Handlingsplanen förankras och följs upp i samverkan med
fackförbunden. På den strategiska nivån är även Kommunchef,
förvaltningsområdeschefer samt HR och ekonomichef delaktiga. Planen förankras
även politiskt.
Delaktighet på förvaltningsområdesnivå
En mer detaljerad plan tas fram på förvaltningsområdesnivå, tillsammans med
ledningen för förvaltningsområdet. Det handlar om att ta fram en plan för hur arbete
ska genomföras inom respektive förvaltningsområde, utifrån dess särskilda
förutsättningar. En kommunikationsplan för arbetet tas fram. Här sker även en
kontinuerlig samverkan med fackliga organisationer i arbetet i de förvaltningsvisa
samverkansgrupperna.
Delaktighet operativt
Baspersonal tar del genom sina fackliga företrädare i de övergripande riskanalyserna.
Riskanalyser genomförs även i arbetsgrupperna. Enhetschef leder förändringsarbetet
på den operativa nivån här är arbetsplatsträffarna en kanal där frågan kontinuerligt
informeras om och där dialogen förs.
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Övergripande tidsplan
Planen för arbetet på i Orust Kommun kan beskrivas i följande övergripande steg:

Erfarenheten som är gjord i pilotprojektet har synliggjort behovet av att se över
hanterandet av hela bemanningsfrågan för att kunna hantera en förflyttning från en
deltidsnorm till en heltidsnorm, för att undvika rusande kostnadsökningar. I
schemalagd verksamhet handlar det även om att ha med sig ett helhetstänk, med allt
ifrån att se mönster i frånvaro och hantera det tillsammans med frågan om
användningen av timvikarier. Det handlar om att hitta samarbeten och smarta
lösningar där medarbetarna behöver kunna utföra sin arbetstid på fler arbetsställen än
sitt ordinarie.
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Mål

Aktivitet

Ansvarig

Följs upp

Säkerställa

Säkra att verksamheter

Sektors chef

december 2018

grundläggande

bemannas efter

Omsorg

förutsättningar

brukarnas behov

Sektor Omsorg

Säkra att IT-system

Sektors chef

fungerar och stöttar hela

Omsorg

Klar

december 2018

vägen.
Utveckla organisation

Sektors chef

och funktioner efter nya

Omsorg

december 2018

behov.
Ta fram rutiner och

Sektors chef

riktlinjer som stödjer

Omsorg

december 2018

processen.
Implementera

Erbjuda heltid

heltid som norm

Sektors chef

31 december 2019

Omsorg

inom hela Sektor

Ställa om scheman efter

Sektors chef

Omsorg

nya

Omsorg

31 december 2019

sysselsättningsgrader
Ta fram plan för

Enligt process för

Sektors chef

införande Sektor

införande

Lärande

Erbjuda heltid

Sektors chef

31 december 2018

Lärande
Implementera

1 augusti 2019

Lärande

heltid som norm
inom hela Sektor

Ställa om scheman efter

Sektors chef

Lärande

nya

Lärande

1 augusti 2019

sysselsättningsgrader
Ta fram plan för

Enligt process för

Sektors chef

införande Sektor

införande.

Samhällsutveckling

Erbjuda heltid

Sektors chef

1 april 2019

Samhällsutveckling
Implementera

31 december 2019

Samhällsutveckling

heltid som norm
inom hela Sektor

Ställa om scheman efter

Sektors chef

Samhällsutveckling

nya

Samhällsutveckling

31 december 2019

sysselsättningsgrader
Ta fram plan för

Enligt process för

Kommunchef

införande Sektor

införande.

Sektor Ledning och

Ledning och

1 sep 2019

verksamhetsstöd

verksamhetsstöd
Implementera

Erbjuda heltid

Kommunchef

heltid som norm

Sektor Ledning och

inom hela Sektor

verksamhetsstöd

31 december 2019
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Ledning och

Ställa om scheman efter

Kommunchef

verksamhetsstöd

nya

Sektor Ledning och

sysselsättningsgrader

verksamhetsstöd

Ta fram plan för

Enligt process för

Sektors chef

införande

införande.

Miljö och bygg

Erbjuda heltid

Sektors chef

31 december 2019

1 sep 2019

Sektor Miljö och
bygg
Implementera

31 december 2019

Miljö och bygg

heltid som norm
inom hela Sektor

Ställa om scheman efter

Sektors chef

Miljö och bygg

nya

Miljö och bygg

31 december 2019

sysselsättningsgrader
Planen följs upp

Sammanställa och

Kommunal och HR

31 maj årligen till år

och revideras

analyser förändringen i

chef

2021

årligen

andelen heltidsanställda
och andelen
heltidsarbetande. Samt
behov av ytterligare
åtgärder.
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Genomförande av heltid som norm Sektor omsorg
Kort schematisk beskrivning av processtegen inom Sektor Omsorg
Planering för införande av heltid som norm inom Vård och Omsorg 2018

Planering för införande av heltid som norm inom Stöd och Omsorg 2018-2019
Vht/V
v. 46 - 49
v. 50 - 1
v.2 -6
Styrmansvägen
BemanningsTid för val av
Schemaplanerare
Ekelyckan
enheten skriver tjänstgöringsgrad arbetar med
Knutshöjden
anställningsbevis och påskrift av
schema inför start
anställningsavtal v.10
Kaprifolvägen
Herrgården
Ringseröd
Daglig verksamhet
Omsorgschaufförer
Natt på samtliga
enheter inom Sektor
Omsorg

v.4 - 6
Underlag till HR
enheten senast 21/1
då arbetet med att
skapa
bemanningsrader i
BeSched sker

v.5-8
v.7 - 8
10
Bemanningsenheten Rulla
Start
kopplar tjänsteställen schema
i BeSched.
dock senast
18/2
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Kartläggning av Sektor omsorgs verksamheter inom individ och familjeomsorgen
Under december 2018 arbetade vi med att kartlägga individ och familjeomsorgens
verksamhetsområde. Arbetet har bedrivits av cheferna inom verksamheten och
avstämning har genomförts med projektledaren. Av kartläggningen framgick att
övervägande delen av medarbetarna hade heltidstjänster sedan tidigare. Vid analys av
de deltidstjänster som fanns inom verksamheten föreslogs verksamheten gå vidare
med samplaneringsmodell och kombinationstjänster.
Genomförande av heltid som norm Sektor lärande
Det inledande arbetet inom Sektor lärande syftade till att kartlägga vilka
sektorspecifika justeringar av heltidsmodellen som var nödvändiga att genomföra inför
implementering av heltid som norm. Sektor lärande delas upp i två arbetsgrupper
skola (grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning) samt förskola (förskola, nattis och
öppna förskolan). Det förberedande arbetet genomfördes i respektive arbetsgrupp i
syfte att fånga de olika verksamhetsområdenas specifika frågeställningar.
Projektorganisation

Projektet utgår från den övergripande projektorganisationen för heltidssatsningen
med arbetsgrupperna för Sektor lärande som viktiga aktörer.

Uppdragsgivare
Kommunstyrelsen (KS)

Styrgrupp
Kommunchef
HR chef
Ekonomichef
Sektorchef Lärande
Sektorschef Omsorg
Projektgrupp
Projektledare
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Förhandling
kollektivavtal

Resurser/Referenspersone

HR chef

r

Sektorschef lärande

Ekonom lärande

Förhandlingssekreterare

Utvecklingschef lärande

Projektledare

Löneadministratör

Fackliga företrädare

HR specialist

Arbetsgrupp skola

Arbetsgrupp förskola

Projektledare

Projektledare

Rektorer

Förskolechefer

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare

Administratör

Administratör

Gemensamma avstämningar genomfördes löpande för att ge förutsättningar till en
samsyn inom Sektor lärande. Beslut fattades om att det fortsatta arbetet genomfördes
i en partsgemensam arbetsgrupp vilken rapporterade till Sektorns ledningsgrupp.
Arbetsgruppens deltagare bestod av sektorchef, en rektor för skola, en rektor för
förskola, Kommunal, Lärarförbundet samt projektledare.
Målgrupp

Lärare, modersmålslärare, studiehandledare i modersmål, speciallärare,
socialpedagoger, skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer, skolpsykolog, studieoch yrkesvägledare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare,
resurspedagoger, skolvärdar, elevassistenter, administratörer samt vaktmästare.
Mål för modellens utformning

 alla ska ha möjlighet att jobba heltid samtidigt
 alla medarbetare ska ingå i modellen
 kostnadsneutral
 bibehållen eller förbättrad kvalitet
 bibehållen eller förbättrad arbetsmiljö
 fyllnadstiden ska inte vara den ordinarie lösningen för att jobba heltid,
heltidsmodellen ska vara den som reglerar sysselsättningsgraden
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Kartläggning av Sektor lärandes deltider

Under hösten 2018 har ett arbete med att kartlägga Sektor lärandes förutsättningar
pågått.
I början av januari 2019 hade den partsgemensamma arbetsgruppen sitt första
arbetsmöte.
Vid analys av de deltidstjänster som fanns inom lärande föreslogs verksamheten gå
vidare med samplaneringsmodell och kombinationstjänster. Beslut fattades av
Sektorns ledningsgrupp att heltidinförandet skulle ske utifrån samplaneringsmodellen.

Samplaneringsmodellen

Samplaneringsmodellen genomlyser verksamhetens behov stegvis med start i den
egna verksamheten. Därefter utökas genomlysningen med verksamhetsområdet och
slutligen sektorsområdet. Processen sker, för Sektor lärande del, med utgångspunkt
att färdigställas inför läsårsstart. Modell möjliggör för verksamheten att hantera
överkapacitet via kombinationstjänster.
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Resultat
Nedan redovisas de resultat som implementeringen i Sektor lärande medfört, uppställt
på de mål och aktiviteter som ska genomföras inom ramen för implementeringen.
Följande färger används för att visa på statusen på målet/aktiviteten, vid pilottidens
slut.
Färg

Status mål/aktiviteter
Uppnått
Påbörjat/Behov av fortsatt
arbete
Inte uppnått

Aktiviteter

De aktiviteter som planerades tydliggjordes i en tidsatt genomförandeplan. Därtill
togs det fram en checklista som stöd för rektorerna vid införandet.

Tidpunkt

Aktivitet

Ansvarig

Löpande

Omvärldsbevakning av

Projektledare

genom hela

liknande processer, på

ansvara för

processens

nationell nivå samt i de

genomförande och

gång

närliggande kommunerna.

spridning av

Uppföljning

inhämtad
information
Löpande

Information läggs ut på

genom hela

Intranätet gällande

processens

införandet av ”Heltid som

gång

norm”

Löpande

Sammanställa en handbok

genom hela

med rutiner och principer

Projektledare

Projektledare

2021-03-19 /Anette Johansson, e-post anette.johansson@orust.se, tel 33 41 86

48

Slutrapport Heltidsprojektet
processens

för ”Heltid som norm”

gång
Juni 2018

Inledande samtal, rektorer

Projektledare

Projektledare inbjuden till
del av Sektor lärandes
ledningsmöte
Augusti 2018
Augusti 2018

Träff med ekonom för

Projektledare

förberedande av nyckeltal

bjuder in till möte

I samråd med ekonom och

Projektledare

utvecklingschef ta fram

sammanställer

nyckeltal för uppföljning av

förslag

kvalitetsaspekter
Augusti 2018

Sammanställa underlag till

Projektledare

processkarta och
kommunikationsplan för
processen ”Heltid som
norm”
September

Avstämning av processkarta

2018

Projektledare
föredrar förslaget.

September

Sektorsövergripande

2018

riskbedömning

Sektorchef lärande

Genomförs av Sektorchef
lärande, rektorer,
förskolechefer och
processledare
September

”Heltid som norm”

Projektledare deltar

2018

samverkansgrupp

på SLSG

September

Personalkartläggning per

Respektive rektor

2018

rektorsområde i syfte att
skapa en
kompetenskartläggning

September

Träff med HR specialist

Projektledare kallar

2018

HR- och

berörda parter

löneadministratörer
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Oktober 2018

Arbete med

Projektledare och

arbetstidsmodeller,

rektorer

bemanningsplanering
Oktober 2018

Säkerställa It

Projektledare

system/Beischer

bjuder in till
uppstart av
arbetsgrupp

Oktober 2018

Bjuda in samtliga

Projektledare

fackförbund för information tillsammans med
om ”Heltid som norm” samt Kommunals

Oktober 2018

arbeta med frågeställningar

övergripande

i mindre grupper

representant

Förhandlingar av lokalt

Projektledare, HR

kollektivavtal för ”Heltid

specialist, HR chef

som norm”

samt Sektorchef
lärande

December

Ta fram checklista för

2018

införandet av ”Heltid som

Projektledare

norm”
December

Information till

2018

medarbetare på

Rektor

arbetsplatsträff.
Processledare och facklig
representant deltar
Januari 2019

Riskbedömningar på

Rektor

arbetsplatsnivå
Mars 2019

Inventering av

Respektive rektor

sysselsättningsgrad
April 2019

Nya anställningsavtal

Respektive rektor

tecknas
Juni 2019

HR löneadministratörer gör

HR

nödvändiga kopplingar i

löneadministratör

personal och lönesystem
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Augusti 2019

Heltidsanställningar för

Projektledare följer

Sektor lärande startar

upp med respektive
rektor att
aktiviteten är
genomförd

December

Sammanställning av

2019

nyckeltalen och dess

Projektledare

effekter
December

Avslut och återrapportering

Projektledare

2019
Kommentarer till de aktiviteter vilka ej genomförts
Att sammanställa en handbok med rutiner och principer för ”Heltid som norm”,
säkerställa It system/BeSched samt förhandlingar av lokalt kollektivavtal för ”Heltid
som norm” blev inte aktuellt utifrån Sektor lärandes val av heltidsmodell. När det
avser sammanställning av nyckeltalen och dess effekter var det vid projekttidens slut
för kort tid som gått sedan införandet för att kunna mäta effekter.
Genomförande av heltid som norm Sektor samhällsutveckling
Kartläggning av Sektor samhällsutvecklings deltider

Under hösten 2019 har ett arbete med att kartlägga Sektor samhällsutvecklings
deltider pågått. Arbetet har bedrivits av cheferna inom sektorn och avstämning har
genomförts med projektledaren. Av kartläggningen framgick att övervägande delen av
medarbetarna hade heltidstjänster sedan tidigare. Vid analys av de deltidstjänster som
fanns inom samhällsutveckling föreslogs verksamheten gå vidare med
samplaneringsmodell och kombinationstjänster.
Kulturskolan lärare
Vid införandet av heltid som norm (2019) var kulturskolan organiserad inom Sektor
Samhällsutveckling. Det framkom vid genomlysningen av verksamheten att det inom
kulturskolan fanns medarbetare vilka uppbar en heltidsanställning totalt sett, dock var
inte Orust kommun ensam arbetsgivare. Då det påtalades en risk att tappa
medarbetare om krav ställdes på att medarbetare skulle anställas på heltid i Orust
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kommun och därmed vara tvungna att släppa sina övriga arbetsgivare. Olika förslag
diskuterades för hur denna fråga skulle hanteras.
Beslut fattades om att ingen yrkesgrupp skulle undantas från heltid som norm. Istället
var det aktuellt att införa en undantagsprövning.

Aktiviteter

Projektledaren träffade, tillsammans med enhetscheferna för kost och lokalvård,
medarbetarbetarna inom kost och lokalvård. Mötena var informationsmöten i syfte att
informera om såväl den heltidsresa som pågår nationellt som att informera om
heltidsinförandet på Orust.

Genomförande av heltid som norm Sektor ledning och verksamhetsstöd
Under hösten 2019 har ett arbete med att kartlägga Sektor ledning och
verksamhetsstöds deltider pågått. Arbetet har bedrivits av cheferna inom sektorn och
avstämning har genomförts med projektledaren. Av kartläggningen framgick att
övervägande delen av medarbetarna hade heltidstjänster sedan tidigare. Vid analys av
de deltidstjänster som fanns inom ledning och verksamhetsstöd föreslogs
verksamheten gå vidare med samplaneringsmodell och kombinationstjänster.
Rutin Kommunövergripande samplanering vid rekryteringar för att åstadkomma
heltidsanställningar

I samarbete med HR specialister arbetades det fram en kommunövergripande
samplaneringsrutin i syfte att säkerställa att en samplanering kunde ske såväl inom
sektorerna som mellan sektorerna.
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Undantagsprövning

I dagsläget finns det inga undantag gjorda för några speciella yrkeskategorier. I det fall
en chef vill framföra särskilda skäl om varför just hens medarbetare inte skulle
omfattas av möjligheten att få en heltidsanställning i grunden följer chefen framtagen
rutin för undantagsprövning. Chefen beskriver bakgrunden och påvisar problematiken
som föreligger. Beslut om eventuellt undantag fattas av Sektorchef efter samråd med
HR chef, beslut om undantag ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Aktiviteter

Projektledaren träffade, tillsammans med HR chef medarbetarbetarna inom HR
enheten i syfte att informera om såväl den heltidsresa som pågår nationellt som att
informera om heltidsinförandet på Orust.
Genomförande av heltid som norm Sektor miljö och bygg
Utifrån avstämning med Sektor chef konstaterades att samtliga medarbetare redan
hade heltidsanställningar i grunden.
Förvaltningsövergripande aktiviteter
Inom ramen för heltidprojektet har Orust kommun varit representerade vid ett antal
workshops vilka har anordnats av SKR. Därtill har en inspirationsföreläsning med
Myrna Palmgren arrangerats i egen regi för förvaltningens samtliga chefer,
skyddsombud samt schemaplanerare.
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Heltidsmodellen

Inom ramen för heltidsprojektet har två olika modeller arbetats fram, modell
innehållande resurspassen för Sektor omsorg och samplaneringsmodell för övriga
sektorer. Gemensamt för modellerna är att alla medarbetare får en heltidsanställning.
Sektor omsorgs modell regleras för Kommunals avtalsområde via ett lokalt kollektiv
avtal. Samplaneringsmodellen som övriga sektorer använt sig utav regleras via
Huvudöverenskommelsen (HÖK) och allmännabestämelser(AB).

Modell innehållande resurspass
Under projekttidens gång har den modell vi använt oss av inom Sektor omsorg
förändrats i takt med att arbetsmarknadensparter på nationell nivå tydliggjort att
heltidsarbete ska vara norm.
Till en början var modellen utformad utifrån, heltid en rättighet deltid en möjlighet.
Modellen byggde på att medarbetarna fick heltid i grunden och hade möjlighet att en
gånger per år välja sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden som var valbar började
på 60 % och ökade med 10 % intervall upp till heltid. Den överkapacitet som uppstod
i verksamheten hanterades via samplanering och resurspass. Resurspassen
garanterade att medarbetaren får arbetstid motsvarande sin valda sysselsättningsgrad.
Modellen regleras i ett lokalt kollektivavtal för heltid daterat 2015-09-22 till 2016-0601
Det lokala kollektivavtalet kom att revideras vid två tillfällen under projekttiden. Vid
den första revideringen påverkades inte själva modellen då det bland annat var längd
på schematurer som justerades vid detta tillfälle, 2016-12-01 - 2017-02-01. Vid
revideringen 2018-01-18 - 2019-03-04 förändrades modellen då fokus nu låg mer på
heltidsarbete än på heltidsanställning. Förändringen bestod i att rätten till att välja
sysselsättningsgrad inte längre fanns kvar i avtalet. Parterna var överens om att
heltidsavtalets intention var att inom Sektor omsorg ska medarbetare inom
kommunals avtalsområde arbeta heltid. Överkapacitet som uppstod i verksamheten
hanterades liksom tidigare via samplanering och resurspass.
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Samplaneringsmodellen
Samplaneringsmodellen genomlyser verksamhetens behov stegvis med start i den
egna verksamheten. Därefter utökas genomlysningen med verksamhetsområdet och
slutligen sektorsområdet. Processen sker, för Sektor lärande del, med utgångspunkt
att färdigställas inför läsårsstart. Modell möjliggör för verksamheten att hantera
överkapacitet via kombinationstjänster.
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Resultat
Projektets övergripande mål

-

Alla anställda i Orust kommun ska få en heltidsanställning i grunden.

Projektets övergripande långsiktiga effekter

-

Öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommunen.

-

Minska antalet timavlönade.

-

Lättare att hitta rätt kompetens vid rekrytering.

-

Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

-

Att medarbetarna känner större trygghet gällande inkomst och anställning.

-

Ökat frisktal.

-

Ökad kontinuitet för brukare i mötet med kommunen.

-

Öka andelen med rätt kompetens i respektive verksamhet.

-

Ökad jämställdhet i kommunen genom att alla anställda har rätt till en
heltidsanställning oavsett yrkeskategori.
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Måluppfyllelse
Heltidsanställning har blivit norm i den kommunala förvaltningen på Orust. På så vis
kan det konstateras att syftet är uppnått då syftet är att vara en attraktiv arbetsgivare
och som arbetsgivare öka jämställdheten, genom att erbjuda heltidstjänster i
kvinnodominerade sektorer såväl som i mansdominerade. Även målet att alla
anställda i Orust kommun ska få en heltidsanställning i grunden är till stor del
uppfyllt. Det har dock hitintills inte varit möjligt att nå måluppfyllelse inom given
budgetram.
Antal anställda

Den 31 december 2020 hade Orust kommun 1 228 anställda med månadslön vilket
innebar att antalet anställda var något färre jämfört med året innan då antalet
anställda med månadslön
var 1 255. Andelen visstidsanställda var 2020 7,3 % av alla anställda med månadslön.
Motsvarande siffra för 2019 var 9,9 %. Andelen tillsvidareanställda medarbetare har
mellan dessa år ökat medan andelen visstidsanställda har minskat.

Månadsavlönade medarbetare 2018-2020

1200
1000
800
600
400
200
0
2018

2019
tillsvidareanställda

2020
visstidsanställda

Timavlönade medarbetare

Timavlönade medarbetare arbetade sammanlagt 239 117 timmar under 2020, vilket
motsvarar 140,6 årsarbeten. Under 2019 motsvarade de timavlönade 145,7 årsarbeten
(ett årsarbete utgör 1 700 timmar).
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Sysselsättningsgrad hela kommunens verksamhet

I november 2019 var 90,2 % (2018 72,4 %) av Orust kommuns medarbetare
heltidsanställda. Motsvarande för landet (alla landets kommuner) var 81 % (2018 79,6
%). Av Orust kommuns medarbetare arbetade 63,2 % heltid (2018 59,6 %).
Motsvarande för landet var 69 % (2018 68,1 %)

Heltidsanställda
månadsavlönade
Nov 2019

69%

0.7

95,00%
90,20%

0.68

90,00%

0.66

85,00%

81%

80,00%
75,00%

Heltidsarbetande
månadsavlönade
Nov 2019

63,20%

0.64
0.62

Orust

Landet

0.6

Orust

Landet

Den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade (helt lediga
ingår inte) var i Orust kommun 89,8 % (2018 88 %) och i landet 91,8 % (91,6 %)

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Nov 2019
92,50%
91,80%

92,00%
91,50%
91,00%
90,50%
90,00%

89,80%

89,50%
89,00%

Orust

Landet

2021-03-19 /Anette Johansson, e-post anette.johansson@orust.se, tel 33 41 86

59

Slutrapport Heltidsprojektet
Sysselsättningsgrad vård och omsorg

I november 2019 var 91,3 % (2018 56,4 %) av Orust kommuns medarbetare inom
vård och omsorg heltidsanställda. Motsvarande för vård och omsorg i landet (alla
landets kommuner) var 65,4 % (2018 62,9 %). Av Orust kommuns medarbetare inom
vård och omsorg arbetade 49,2 % heltid (2018 44,2 %). Motsvarande för vård och
omsorg i landet var 53,5 % (2018 51,6 %).

Heltidsanställda
månadsavlönade
Nov 2019
vård och omsorg
100,00%

53,00%
65,40%

52,00%

60,00%

51,00%

40,00%

50,00%

49,20%

49,00%

20,00%
0,00%

53,50%

54,00%

91,30%

80,00%

Heltidsarbetande
Nov 2019
vård och omsorg

48,00%
Orust

Landet

47,00%

Orust

Landet

Den genomsnittliga faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade (helt lediga
ingår inte) medarbetare inom vård och omsorg var i Orust kommun 87,3 % (2018
84,2 %) och inom vård och omsorg i landet 89 % (2018 88,5 %).

2021-03-19 /Anette Johansson, e-post anette.johansson@orust.se, tel 33 41 86
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Nov 2019
vård och omsorg
89%
89,00%
88,50%
88,00%
87,50%

87,30%

87,00%
86,50%

Orust

Landet

Sysselsättningsgrad månadsavlönade november 2019 statistik hämtad från SKR Heltidsresan
Jämförelsestatistik för 2020 saknas vid tidpunkten för framtagande av detta dokument

Uppföljning

När det avser Sektor omsorg så har regelbunden uppföljning skett i såväl
arbetsgrupper som i projektgrupp. Justeringar av modellen har varit nödvändig för att
närma sig målet att införa heltid som norm inom given budgetram. I övriga sektorer
har projekttiden varit så kort att det inte varit möjligt att följa upp processen efter
införandet. Uppföljning av införande har skett löpande under projekttiden.

Några avslutande ord från projektledaren

Det har varit en ynnest att få göra en Heltidsresa tillsammans med er. Jag är tacksam
att jag fick chansen att vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats och stolt
över att arbeta för en arbetsgivare som anställer sina medarbetare på heltid. Det har
varit en lång projekttid och många människor har varit delaktiga på olika sätt. Vägen
har inte alltid varit spikrak så vi har gjort några omtag men hela tiden har vi
tillsammans gått mot målet att inför heltid som norm.
Mitt varmaste tack!

2021-03-19 /Anette Johansson, e-post anette.johansson@orust.se, tel 33 41 86

61

Slutrapport Heltidsprojektet
Anette Johansson
Projektledare Heltidsprojektet

2021-03-19 /Anette Johansson, e-post anette.johansson@orust.se, tel 33 41 86
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/Eget_Förvaltning/
Tomas Nyberg
telefon 0304-334922
e-post: tomas.nyberg@orust.se

Slutrapport för om- och tillbyggnad Ängsviken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Att godkänna slutrapport av om- och tillbyggnad Ängsviken och lägga ärendet till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsbeslut för ombyggnad Ängsviken särskilt boende fattades av
kommunfullmäktige 2017-03-09 § 21. Investeringen var en följd av Sektor omsorgs
utökade behov av boendeplatser. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-0607 § 86 om igångsättning av projektet.
Projektering genomfördes under vintern 2017 – 2018 och i samband med den framkom
några tillägg utifrån Sektor omsorgs behov. Personalutrymmen som omklädningsrum
och personalrum samt lägenhetsförråd till nytillkomna lägenheter tillfördes
projektplanen.
Kommunstyrelsen beslutade att påbörja genomförande av projektet 2018-10-24 § 239.
En ny projektering genomfördes under vintern 2018-2019. Handlingarna uppdaterades,
korrigerades och brister i underlag kompletterades. En ramhandling för mark togs fram
och samordnades med övriga områden. Budgeten justerades efter genomförd
upphandling och kommunstyrelsen beslutade att fastställa projektplanen 2019-05-29 §
126.
Projektet genomfördes under 2019-2020 och kunde tas i bruk enligt tidplan. Projektet
höll budget och fastighetsenheten ansökte om statsbidrag för att anordna och
tillhandahålla bostäder för äldre personer. Orust kommun har preliminärt beviljats
statsbidrag om 1 441 484 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23
Slutrapport daterad 2021-03-23
Beslutet skickas till
 Sektor omsorg
 Sektor samhällsutveckling
 Ekonomienheten
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ORUST KOMMUN
/Eget_Förvaltning/
Ronnie Nilsson
Fastighetschef

Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

Bilaga 4 202103-23

SLUTRAPPORT
Projekt
Om- och tillbyggnad Ängsviken, projektnummer 1197. KS/2017:641.

Sammanfattning
Investeringsbeslut för ombyggnad Ängsviken särskilt boende fattades av
kommunfullmäktige 2017-03-09 § 21. Investeringen var en följd av Sektor omsorgs
utökade behov av boendeplatser. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 201706-07 § 86 om igångsättning av projektet.
Projektering genomfördes under vintern 2017 – 2018 och i samband med den
framkom några tillägg utifrån Sektor omsorgs behov. Personalutrymmen som
omklädningsrum och personalrum samt lägenhetsförråd till nytillkomna lägenheter
tillfördes projektplanen.
Kommunstyrelsen beslutade att påbörja genomförande av projektet 2018-10-24 §
239.
En ny projektering genomfördes under vintern 2018-2019. Handlingarna
uppdaterades, korrigerades och brister i underlag kompletterades. En ramhandling
för mark togs fram och samordnades med övriga områden. Budgeten justerades efter
genomförd upphandling och Kommunstyrelsen beslutade att fastställa projektplanen
2019-05-29 § 126.
Projektet genomfördes under 2019-2020 och kunde tas i bruk enligt tidplan.
Projektet höll budget och fastighetsenheten ansökte om statsbidrag för att anordna
och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Orust kommun har preliminärt
beviljats statsbidrag om 1 441 484 kronor.

Uppnått resultat
Ängsvikens särskilda boende i Henån hade tidigare 29 somatiska platser och ett
korttidsboende med 19 platser. En om- och tillbyggnad skulle ge ytterligare cirka 10
somatiska platser samtidigt som antalet korttidsplatser minskar till 12. Efter om- och
utbyggnad skulle boendet alltså innefatta 39 somatiska platser och ett korttidsboende
med 12 platser.

1

Omsorgens behovsanalys ställde krav på en funktionell avdelning för att möta olika
brukares behov. I beställningen ingick att avdelningen skulle innefatta lägenheter
med lägenhetsyta om cirka 30 kvm, kök, matsal dimensionerad för 15 personer,
kontor, soprum, tvättstuga och lägenhetsförråd. Personalutrymmen som
personaltoalett, personalrum, förråd och omklädningsrum skulle också ingå i
projektet.
Krav och kvalitetsnivå för om och tillbyggnaden ska motsvara BBR (Boverkets
byggregler).
Utöver ovanstående mål har även en installation av fiber till samtliga lägenheter
genomförts.
Projektet utfördes i två etapper.

Kostnad
Kostnad för projektet blev 20 112 350 kronor. Budgeten för projektet var 21 900 000
och avvikelsen är - 8%.
Konto/Aktivitet

Budgeterat

Utfall

Avvikelse

Projektering

-0,7

-1,0

0,3

Entreprenadkostnad

-15,2

-14,6

-0,6

Byggherrekostnad

-3,0

-1,8

-1,2

Oförutsett

-3,0

-2,7

-0,3

Totalt

-21,9

-20,1

-1,8

Utöver detta har Fastighetsenheten sökt statsbidrag för utförandet av projektet och
preliminärt beviljats en summa om 1 441 484 kronor.

Tidplan
Genomförandestart för projektet var 2019-06-01 och investeringen skulle tas i bruk
2020-10-01, enligt projektplanen.
Slutbesked för den andra och sista etappen lämnades 2020-09-24 och investeringen
kunde tas i bruk enligt tidsplan.

201X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX
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Kvarstående arbete
Fastighetsenheten har sökt utbetalning av statsbidraget.

Mottagare
Projektet lämnas över till fastighetsförvaltare och lokalerna hyrs ut till omsorg.

Erfarenheter
Tidplan
Projektavslut för etapp 1 var mitt i semestertider vilket medförde vissa utmaningar
vid överlämningen. Vid kommande projekt får vi försöka planera för ett
överlämnande som inte infaller under sommarsemester.
Projektering
Många av de avvikelser som dök upp under projektets gång hade kunnat förebyggas
med en mer omfattande behovsanalys följt av en förstudie. Fastighetsenheten har
påbörjat arbetet med att ta fram ett lokalprogram för särskilt boende som ska kunna
utgöra ett stöd vid framtida projekteringar.
Projektledare Ronnie Nilsson
Orust den 2021-03-23

201X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-17

§ 43
KS/2018:644
Revidering av projektplan för projekt Ombyggnad Strandgården
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Skicka med sektorschef för samhällsutveckling några frågor som arbetsutskottet önskar få
svar på, bland annat gällande förseningsvite och varför utskottet ej i ett tidigare skede fått
information om en mer omfattande asbestsanering än planerat.
2. I övrigt lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-26 § 155 att genomföra projektet Ombyggnad
Strandgården utifrån framtagen projektplan.
Enligt beslutad projektplan skulle investeringen tas i bruk 1 april 2021. Projektet är försenat då
asbestsaneringen i etapp 2 blev mer omfattande än planerat, trots tidigare utförd miljöinventering.
Utöver det har entreprenören haft personalbortfall under början av år 2021 på grund av
coronaviruset. Slutbesiktning är nu bokad den 3 maj och nytt datum för ibruktagande är den 17
maj 2021. Fastighetsenheten har informerat verksamheten om ändringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02
Projektplan – revidering nummer 1 2021-03-02
Beslutet skickas till
Fastighetschef
Sektorschef Omsorg
Sektorschef Samhällsutveckling
Ekonomienheten
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Datum

Diarienummer

2021-04-01

KS/2015:804
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Kommunförvaltning
Sophia Vikström
telefon 0304-33 41 79
e-post: sophia.vikstrom@orust.se

Förlängningsåren Leader Södra Bohuslän - medfinansiering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medverka i Leader Södra Bohusläns förlängda programperiod genom att
medfinansiera Leader södra Bohuslän med 400 000 kr per år 2021 och 2022.
Finansieringen sker inom budgeterad ram för politiskt verksamhet.
2. Utse utvecklingschef och kommunutvecklare till kontaktpersoner för Orust
kommun gentemot Leader Södra Bohuslän
Sammanfattning av ärendet
Leader Södra Bohuslän sträcker sig över Göteborgs Södra skärgård, Öckerö, Kungälv,
Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla.
Landsbygdsprogrammet har förlängts och omfattar även 2021–2022. Det innebär att
Leaderområdena kommer att arbeta vidare med sina utvecklingsstrategier för 2014–2020
under ytterligare två år och kommer att ha pågående projekt och kontor fram till mitten
av 2025.
Leader Södra Bohuslän har beviljats 16 969 697 kronor från Jordbruksverket för att
driva lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Till detta krävs 5 400 000 kronor i
offentlig medfinansiering. Det är 400 000 kronor per kommun och år vilket är i linje
med vad som tidigare fakturerats kommunerna. Därmed behövs en fortsatt finansiering
för Leader södra Bohuslän en medfinansiering från deltagande kommuner. Denna är för
2021 beslutad om fyrahundratusen kronor (400 000 kronor) för Orust deltagande,
samma belopp är beslutat för 2022.
Utredning
Nuläge
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-11 § 73 att ”Orust kommun medverkar i
Leaderområdet för den nya programperioden och därmed medfinansiera Leader Södra
Bohuslän med 400 000 kronor per år under perioden 2015-2020, medel till ändamålet
finns avsatta i budget”
Det finns budgeterade medel hos kommunstyrelsen inom politisk verksamhet för
medfinansiering av Leader.
Under perioden 2015 till 2020 har 12 890 144 kronor beviljats till projekt som har sitt
säte inom Orust kommun. Lägger man till projekt som sträcker sig över flera kommuner
och projekt beviljade i Leader Bohuskust och landsbygd blir summan 15 058961. På

Datum

Diarienummer

2021-04-01

KS/2015:804

2(2)

varje satsad krona har uppväxlingen blivit 5.51 kronor tillbaka. Därutöver uppgår de
ideella resurserna till minst 1 928 555 kronor. Orust är den kommun som har fått högst
andel pengar per kommun av alla i Leader Södra Bohuslän. Ansökningar från Orust
med marin anknytning beviljades i Leader Bohuskust. Exempel på sådana projekt har
varit inom marin mat och havsfiskeguider.
Bedömning
Landsbygdsfrågor har allt mer blivit aktualiserade inte minst sedan
landsbygdsutredningen 2017. Leader har funnits i trettio år och stött många
landsbygdsinitiativ som sprungit ur ett underifrånperspektiv. Med tanke på alla initiativ
som kommit från Orust så skulle det framgent bli en stor mängd ansökningar som
hamnar i kommunens administration om inte vi är med i Leader. Det skulle inte heller
finnas möjlighet att förmera pengarna så som sker i det gemensamma leaderarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01
Beslutet skickas till
Utvecklingschef
Kommunutvecklare
Leader Södra Bohuslän
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Sophia Vikström
Utvecklingschef

Ronny Svensson
Kommunutvecklare
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Kommunförvaltningen
Anna Sandberg
telefon 0304-33 41 02
e-post: anna.sandberg@orust.se

Godkännande av finansiering till samverkansprojekt mellan sektor lärande och
omsorg åren 2021-2023 för att höja andelen elever som får godkända betyg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bevilja samverkansprojektet finansiering med högst 2 miljoner kronor ur
kommunstyrelsens medel till förfogande som fördelas under åren 2021-2023 i
enligt tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommunen har identifierat ett behov av att förstärka stödet till barn och unga i
mellanstadiet och högstadiet som av olika skäl har svårt att nå målet godkända betyg.
Det har också identifierats ett behov av att öka samverkan mellan sektorerna lärande,
omsorg och samhällsutveckling så att det kommer barnen och ungdomarna tillgodo.
I budget 2021 med plan för 2022 och 2023 finns ett riktat uppdrag att öka samverkan
mellan sektor lärande och omsorg för att tidigt jobba med förebyggande och undvika att
barn och ungdomar hamnar i utanförskap. Det finns också i budgeten avsatt 1 miljon
kronor per år 2021 och 2022 för att starta upp samverkansprojektet. Från 2023 ska
arbetssätt och metoder vara inarbetade och finansieras inom ordinarie budgetram.
Kostnaderna för samverkansprojektet finansieras efter särskilt beslut från
kommunstyrelsens medel till förfogande.
Målet med samverkansprojektet är att på lång sikt skapa förutsättningar för att höja
andelen elever i Orust kommun att fullfölja sina studier. Målgruppen i projektet är elever
med problematisk skolfrånvaro. Projektet har också som delmål att antal elever med
skolnärvaro skall öka och rutiner/arbetsmetoder skall arbetas fram för att i ett tidigt
skede identifiera risk för barn och ungas utanförskap.
Projektet startar 2021-04-01 och pågår fram till 2023-03-31.
Bedömning
Alla barn och unga ska ges möjlighet till goda uppväxtvillkor i Orust kommun och ges
förutsättningar till god fysisk och psykisk hälsa för att senare utvecklas till goda
samhällsmedborgare. Det finns barn och unga som av olika anledningar inte förmår
fullfölja sin skolgång eller som lever i otrygga miljöer. Projektet ska under projekttiden
också se över på vilket sätt arbetsmetoden kan fortsätta även efter projektet avslutas.

Comfact Signature Referensnummer: 1060821

Datum

Diarienummer

2021-03-25

KS/2021:410

2(2)

En projektplan och projektorganisation är under framtagande. Projektet planeras starta
1 april 2021 och pågår till 31 mars 2023. Projektets mål är att öka andelen elever att
fullfölja sina studier. Projektet ska genomsyras av barnperspektivet. Orust kommun har
också kommit överens med Högskolan Väst om att genomföra ett forskningsprojekt
med fokus på problematisk skolfrånvaro inom ramen för projektet.
Projektkostnaderna fördelas över två år med en viss förskjutning in i år 2023 då
projektet inte startar förrän 1 april 2021. Sektor omsorg ansvar redovisningsmässigt för
projektkostnaderna som består i huvudsak av personalkostnader, omkostnader och
ersättning till Högskolan Väst. En tjänst som barn och ungdomssamordnare ska inom
kort rekryteras. Resursen ska arbeta med målgruppen samt skapa samverkansstrukturer.
Tjänsten placeras inom sektor omsorg och ersättning för Högskolan Västs
forskningsarbete kommer att uppgå till 270 000 kr.
Budget tkr
Personalkostnad
Högskolan Väst
Övriga kostnader
Summa

2021
330
135
100
565

2022
700
135
300
1 135

2023
200
0
100
300

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Beslutet skickas till
Sektorchef omsorg
Sektorchef lärande
Folkhälsostrateg
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Katarina Levenby
Sektorschef lärande
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om förvärv av fastigheten, Huseby 3:34.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förvärv av Huseby 3:34 med en total köpeskilling om 1 850 000
kronor enligt köpekontrakt, daterat 2021-03-25.
2. Finansiering sker genom strategiskt markköp inom årets investeringsbudget
2021 (2021-03-11 §26, KS/2019:1647).
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Huseby 3:34 har inkommit med ett erbjudande till Orust
kommun om att få förvärva deras fastighet Huseby 3:34.
Enligt kommunens översiktsplan är området ovanför Huseby 3:34 utpekat som
reservområde för 15-20 småhustomter och är beläget inom samhällsområdet för Ellös.
Om kommunen förvärvar Huseby 3:34 säkrar vi tillfartsväg till reservområdet för
bostäder. Ett beslut om att förvärva fastigheten Huseby 3:34 har stöd i kommunens
riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark eftersom marken är strategisk.
Förvaltningens förslag om ett förvärv med en köpeskilling om 1 850 000 kronor ryms
inom budgeterade medel för strategiska markköp i beslutad investeringsram.
Utredning
Nuläge
Ägarna till fastigheten Huseby 3:34 har inkommit med ett erbjudande till Orust
kommun om att förvärva deras fastighet Huseby 3:34. Ägarna har förvärvat en ny
fastighet på annan ort där de idag bedriver sin verksamhet och vill därför avyttra
fastigheten i Ellös. I sitt erbjudande till Orust kommun har ägarna belyst att kommunen
vid ett flertal tillfällen visat intresse av att förvärva deras fastighet med anledning av
fastighetens strategiska läge för att utveckla ett nytt bostadsområde på berget ovanför
deras fastighet i Ellös.
Fastigheten Huseby 3:34 är cirka 3200 m2 stor och innefattar en större huvudbyggnad
där entréplan utgörs av tidigare verksamhetsutrymmen och resterande våningsplan av
bostadsutrymmen. Fastigheten innefattar även flertalet komplementbyggnader av
varierande skick, en festlokal, två garage av olika beskaffenhet samt ett större uthus.
Fastighetens totala taxeringsvärde är 2 054 000 kronor.
Enligt gällande byggnadsplan är större delen av fastigheten Huseby 3:34 planlagd med
kvartersmark för ändamålen bostad, handel och hantverk och en mindre del med allmän
platsmark för ändamålen park eller plantering.
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Enligt kommunens översiktsplan är ett område ovanför Huseby 3:34 utpekat som
reservområde för 15-20 småhustomter. Reservområdet är beläget inom samhällsområdet
för Ellös, där en större del är beläget inom strandskyddat område. Kommunen kan
därför revidera det utpekade reservområdets utformning vid framtagandet av
kommunens nya översiktsplan så att reservområdet placeras helt utanför strandskyddat
område.
Nedanför det utpekade reservområdet och fastigheten Huseby 3:34 ligger
Gullbergsvägen. Idag finns det en naturlig tillfartsväg från Gullbergsvägen till ett redan
befintligt bostadsområde som leder fram till Huseby 3:34, som i sin tur blockerar en
naturlig förlängning av tillfartsvägen emot det utpekade reservområdet. Ett kommunalt
fastighetsförvärv av Huseby 3:34 skulle innebära att kommunen kan utgå från redan
befintlig infrastruktur och således förlänga den redan befintliga tillfartsvägen från
Huseby 3:34 fram till det utpekade reservområdet.
Bedömning
Förvaltningen anser att kommunen bör utöka sin markreserv inom strategiskt viktiga
områden för att på så sätt kunna säkerställa kommunens framtida bostadsförsörjning.
Kommunen säkerställer genom detta strategiska markförvärv tillfartsväg från Huseby
3:34 fram till det utpekade reservområdet. Förvaltningen anser därför att fastigheten
Huseby 3:34 utgör strategiskt viktig mark för kommunen och bör därför ingå i
kommunens markreserv för framtida exploatering.
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges
följande: ”Kommunen ska ha en aktiv markpolitik och hög planberedskap, d.v.s.
säkerställa att det finns framtagna detaljplaner med en ambition att tillgodose behovet av
bostadsmark, verksamhetsmark samt mark för övrig samhällsservice. Det är därför
viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden.”
I ovan nämnda riktlinjer framgår även följande: ”Det är av stor vikt att kommunen har
en god framförhållning när det gäller förvärv av strategisk mark så att kommunen
innehar en markreserv som tillgodoser kommande behov av bostads- och
verksamhetsområden samt infrastruktur. Kommunen bör därför aktivt bevaka den
öppna fastighetsmarknaden och genomföra strategiska markförvärv.” Ett beslut om att
förvärva fastigheten Huseby 3:34 har således stöd i kommunens riktlinjer för
upplåtelser, förvärv och försäljning av mark.
Kostnader som kommer av köpet är rivning av samtliga byggnader och kommande
utbyggnad av väg. Rivningskostnaden bedöms vara cirka 400 000 kr och hamnar på
driftbudgeten för mark och exploateringsenheten, rivningen planeras att kunna utföras
år 2022.
Efter förhandling har förvaltningen föreslagit ägarna av Huseby 3:34 att köpa
fastigheten för 1 850 000 kronor, vilket ägarna till Huseby 3:34 accepterat. Utifrån
fastighetens taxeringsuppgifter, strategiska belägenhet, storlek samt byggnadernas
beskaffenhet, bedöms köpeskillingen vara skälig. Föreslagen köpeskilling är även
avstämd med upphandlad fastighetsmäklare.
Köpeskillingen ryms inom budgeterade medel för strategiska markköp i beslutad
investeringsram.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Köpekontrakt daterat 2021-03-25
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef
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Kommunförvaltning
Henrik Lindh
telefon 0304-33 41 16
e-post: henrik.lindh@orust.se

Motion om omedelbart stöd till miljö- och byggnadsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10.
Sammanfattning av ärendet
I motion daterad 2021-03-01 föreslår Anders Persson (KD) kommunfullmäktige
besluta:
”Att omgående avsätta medel till en snabbare digitaliseringsprocess som möjliggör
digitala bygglov och en digital bygglovsprocess.
Att avsätta medel till MBN till inköp av extra tjänster, så att de kan bearbeta av högen av
bygglovsansökningar och förhandsbesked”.
Utredning
Byggenheten inom miljö- och byggnadsnämnden har under längre tid varit föremål för
kritik från ansvariga förtroendevalda, exploatörer och privata byggare. Det som
kritiserats är bland annat utdragna handläggningsprocesser, bristande service och
tillgänglighet samt upplevelsen av en allt för rigid tillämpning av lagstiftning på området.
Under hösten 2020 genomförde Ernst & Young en genomlysning av byggenheten på
kommundirektörens uppdrag. Syftet med genomlysning av verksamheten var att
identifiera förbättringsområden för ledning och styrning, organisering, processer och
arbetssätt. Där skulle också finnas goda exempel från liknande kommuner som är
framgångsrika inom området. En redovisning av resultatet gjordes på
kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-27 § 18. Miljö- och byggnadsnämnden samt
chef för sektor miljö- och bygg närvarade digitalt för att ta del av redovisningen. Efter
redovisningen fick ledamöter och ersättare rapporten som Ernst & Young sammanställt.
På uppdrag av kommundirektören har Ernst & Young redan fått ett förnyat uppdrag att
processleda nämnd och förvaltning i ett förändringsarbete utifrån genomlysningens
resultat. En tidsatt handlingsplan med tydliga aktiviteter kommer att upprättas under
februari-april. Där ska alla iakttagelser, slutsatser och åtgärdsförslag som framkommit i
genomlysningen behandlas, inklusive digitaliseringsfrågan. En verksamhetsutvecklare
har tillförts byggenheten för att kunna arbeta aktivt med handlingsplanen och att
aktiviteter blir tidsatta och genomförda. Byggenheten rekryterar nu flera handläggare för
att dels fylla vakanser men också för att väsentligt kunna höja kapaciteten.
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Bedömning
Det är av stor vikt att Orust kommun har en väl fungerande och smidig
handläggningsprocess av bygglovsärenden. Hur byggenheten, liksom andra
verksamheter, fungerar och upplevs av allmänheten påverkar tilliten till Orust kommun
som helhet. Därför har ett förändringsarbete påbörjats nu, med utgångspunkt i
genomförd genomlysning. Digitaliseringsfrågan är en viktig del i detta förändringsarbete,
men som Ernst & Youngs utredning visar finns det även fler förbättringsområden.
Exempel på detta är bland annat att bredda synen på tolkning och tillämpning av planoch bygglagen, översiktsplan och detaljplaner, arbeta för att få en samsyn mellan nämnd
och förvaltning gällande roller och ansvar samt skapa en gemensam bild av vilken
servicenivå byggenheten ska tillhandahålla. De olika områdena bör hanteras samlat i
förändringsarbetet, bland annat för att de delvis påverkar och är beroende av varandra.
Att i detta tidiga skede av förändringsarbetet lyfta ut och punktmarkera ett
förbättringsområde kan, trots goda intentioner, verka hämmande på de förändringar
som behöver komma till stånd. Gällande byggenhetens ärendebalans så har rekryteringar
redan påbörjats för att öka kapaciteten.
Sektor miljö- och bygg har en samlad budgetram där både intäkter och utgifter spelar
stor roll för sektorns resultat. När fler ärenden hanteras i rätt tid kommer också
intäkterna att öka. Om Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att utvecklingsarbete
eller bemanning inte kan hanteras inom befintlig ram får en begäran om extra medel
ställas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om pengar ska avsättas från
dess medel till förfogande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
Motion daterad 2021-03-01
Beslutet skickas till
Motionären
Kommundirektör
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Henrik Lindh
Kommundirektör
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