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SAMMANFATTNING
Falu Kommun har infört heltid till alla utan undantag, så idag jobbar 80 % av alla anställda heltid. Det har
varit ett långsamt genomförande som har övergått i permanent verksamhet. Långsamheten har tagit sitt
uttryck i att projektet hunnit med alla delar och varit närvarande så länge att de nya rutinerna hunnit bita sig
fast innan projektet avslutades.
De heltidsavtal och arbetstidsavtal som projektet tecknat, har varit en strategisk grund för genomförandet,
både för samarbetet och för resultatet. Syftet med projektet var inte enbart att införa heltid och skapa en högre flexibilitet, det genomfördes lika mycket för kvalitetens skull. De arbetstidsmodeller som använts tidigare
fungerande inte bra och det var nödvändigt att införa något bättre.
Projektgruppen har ofta fått frågan, både från medarbetare och från andra kommuner, hur vi lyckats hålla
budget och inte förrän nyligen såg vi själva att vi faktiskt arbetat inom budgetramarna hela tiden. I alla lägen
och med alla medel har det varit tre mål: Heltid, budget och kvalitet!
Att arbeta med genomförande av heltid i en kommun innebär många olika arbetssätt. Inom äldre och handikappomsorgen har arbetstidsmodellen varit central och där spelade samarbetet med Kommunal en stor roll.
I andra verksamheter har projektet arbetat med kombinationstjänster men även på att ansvariga chefer ska
tillägna sig en ny syn på bemanning. Heltidstjänster enbart! Det har varit en slingrande resa med ett budskap
som varit svårt att ta till sig.
Att ha gott stöd från politik och tjänstemän har varit vår lycka, där samarbetet med bemanningscenter, lönecenter, rekryteringscenter och kommunens HR personal, har varit avgörande för framgången.
Arbetet har till mycket stor del bestått i att kommunicera budskapet ”heltid till alla” ut i organisationen. Vi
har använt oss av alla kanaler vi kunde hitta på och tyckte ändå att det var svårt. Svårt att nå ut, svårt att få
andra att förstå, svårt att få respons. Men det är inte lätt. Ofta har det nog berott på att vi i projektgruppen
varit otydliga och inte kommunicerat med rätt person.
Vi kan dock konstatera att intresset för projektet varit stort, både internt och externt. En hel del kommuner
har hört av sig med frågor via telefon eller e-post och 15 kommuner har varit på studiebesök i Falun för att
se hur vi arbetar med heltid. Sammantaget har projektgruppen haft kontakt med ca 100 kommuner sedan
starten 2011.
Hur blev det? Uppfylldes alla mål? Nej! Vi har inte fått bort alla delade turer och vi har inte nått 5 % målet
med timanställda. Men vi har heltid till alla i Falu kommun och det har inte kostat mer!
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BAKGRUND
Heltid till alla har varit ett aktuellt ämne i kommunfullmäktige i flera år innan man i november 2010 tog
beslut att alla tjänster i grunden ska vara heltid. Sedan dess har kommunen arbetat med genomförandeprocessen och nu när vi är framme vid början av år 2016 kan vi konstatera att nu har alla fått heltid. Den politiska
majoriteten fastställde under mandatperioden 2011-2014 att alla tjänster i grunden ska vara heltider, att
heltider ska vara en rättighet, deltid en möjlighet samt att delade turer ska undvikas.
Heltid hänger ofta tätt samman med införande av olika arbetstidsmodeller och flera år innan starten av projektet fanns inom kommunen avtal om arbetstidsmodeller som årsarbetstid och tvättstugeschema.

UPPDRAG
Projektets uppdrag kan uttryckas enkelt – Heltid till alla. Det är dock inte lika enkelt att genomföra.

Politiska beslut
De förtroendevalda i kommunen har varit ett stöd under hela genomförandetiden, inte minst genom de beslut som fattats, men även i mera operativ mening. De har fått kontinuerlig information genom hela projektet och intresset har varit stort för projektets framsteg.
Beslut som tagits och som rör Heltid till alla är bl.a:
 KF 2010-11-25, § 27
Beslut i budgeten att teckna kollektivavtal för att skapa fler heltidstjänster där målet är att alla tjänster i
kommunen i grunden ska vara heltid.
 KS 2011-03-29, § 80
Beslutade att starta projektet ”heltid till alla i Falu Kommun”, utse kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) som projektägare, anställa en projektledare på heltid och två projektmedarbetare på deltid
under tre år och att uppdra till personalchefen att formulera en projektplan.
 KSA (Kommunstyrelsens allmänna utskott) 2012-02-15, § 16
Beslutar att anta ”Avtal om heltid till medarbetare inom Kommunals avtalsområde”.
Beslut att alla nya/vakanta tjänster över tre månader, inom samtliga Falu kommuns verksamheter, ska
redan under våren och senast från och med den 1 augusti 2012 anställas i heltid.
För projektets del har framför allt beslutet i KSA 2012-02-15 haft stor betydelse för genomförandet av heltid.
Det har dels fått effekten att vi inte fyller på med deltider samtidigt som vi gör om deltidsanställningar till
heltid men det har också haft del i att rekryterande chefer fått upp ögonen för att det är heltidsanställningar
som gäller i fortsättningen.

Syfte
Projektets syfte har varit:
Falu kommun skall vara Dalarnas attraktivaste arbetsgivare som kännetecknas av trygghet, engagemang
och möjligheter!

Mål
Projektets mål var att ge 100 % heltid till all tillsvidareanställd personal.

Målgrupper
Målgrupperna var samtliga tillsvidareanställda i Falu kommun men tar vi hänsyn till KSA beslut år 2012 får
vi utöka målgruppen med personer som nyanställs eller som har vikariat överstigande 3 månader.
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Avgränsningar
Det ska vara heltid till alla men projektplanen definierar vissa avgränsningar i genomförandet. Det medför att
några grupper medarbetare undantas från heltid:
 Partiell sjukersättning
 Tjänstlediga vid införandet
När heltidsavtalen tecknades utvidgades det till att även omfatta:






Anställda enligt Bea eller Pan
Medarbetare eller chefer med befattningskontrakt1
Deltidsanställda medarbetare med sjukersättning
Tjänstlediga eller föräldralediga vid införandet2
Medarbetare med ersättning från arbetsmarknadsåtgärder3 (lönebidrag) eller liknande

Utöver dessa har under projektets gång framkommit behov av att skapa undantag för andra medarbetare. Alla
dessa personer har dock behandlats individuellt och det låg i sakens natur att undanta dem från heltid.
 Långtidssjuka
 De som kommer att pensioneras inom en snar framtid
Utöver heltidsavtalen har kommunstyrelsens allmänna utskott i februari 2012 beslutat att anställa följande
grupper på heltid oavsett avtal eller tillhörighet ovan:
 Vid tillsättning av nya tjänster
 Vid tillsättning av vakanta tjänster över tre månader
 Vikariat som förlängs så att anställningstiden är mer än tre månader
Detta gäller inom samtliga Falu kommuns verksamheter utan undantag och omfattar alla anställda oavsett
heltidsavtal. Förvaltningschefer har dock möjlighet att ansöka om avsteg4 från att anställa på heltid. Beslut i
den frågan tas av kommunstyrelsens förhandlingsutskott.
Medarbetare som konverterats till tillsvidareanställning har sedan starten av projektet fått heltidsanställning.
De som tillhör fackföreningar som valt att inte teckna heltidsavtal har ändå erbjudits heltid. De har erbjudits
en enklare variant av heltid5 där man fått välja mellan aktuell deltid eller heltid.

1. Kontraktet tar ändå över avtalet
2. Får heltid när de kommer tillbaka
3. Undantas pga. att det är en tredje part inblandad
4. Läs mer om avsteg från heltid nedan
5. I form av ett engångserbjudande där man valt mellan att så kvar på deltid eller att ta heltid
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PLANERING
Planering är en aktivitet som varit närvarande från första till sista stund. Det har främst att göra med att
detta projekt egentligen är sammansatt av en stor mängd mindre projekt där varje enhet utgjort ett eget. Från
planering tillsammans med chef via utbildningar, nytänkande och i något fall ren innovation, har projektet
sjösatt alla dessa småprojekt, ett i taget.

Tidplan
Tidplanen nedan visar hur genomförandefasen delats upp under de tre åren som projektet var verksamt. Aktiviteten ”planering och genomförande” betyder att en planering gjordes inför genomförandet för varje enhet.
Planering och genomförande

Uppföljning
KS förv.
Miljö
Stadsbyggn.

Kultur o ungd.
Trafik och fritid
Skola
Förskola
LSS + övriga socialförvaltningen
Omvårdnad
Kost och städ
2011

2012

2013

2014

2015

Redan från början av projektet genomfördes möten med kosten då vi visste att kommunen har många förskolor och att ekonomibiträdet på förskolorna arbetar i huvudsak deltid. Dessutom fastslog heltidsavtalen att
man bara fick välja jämna 10-tals % vid val av sysselsättningsgrad medan anställningarna inom kosten traditionellt sett räknats utifrån arbetstid per dag6. Man var ex. anställda på 4, 5, 6, 7 eller 8 timmar per dag. På
40-timmars vecka blir det 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 % och 100 %. Detta medförde att de flesta medarbetare inom dessa verksamheter blev tvungna att ändra sysselsättningsgrad även om de egentligen inte ville ändra
alls! Det skulle bli en svår nöt att knäcka och även om arbetet gått framåt så hade inte alla inom Kostenheten
fått heltid förrän vid årsskiftet 2015/2016.
Arbetsmässigt var det omvårdnadsförvaltningen7 och LSS8 som skulle bli mest omfattande varför projektet
började där. I bilden ovan har genomförandet i skolan och kosten förlängts under 2015 och 2016, där den
sista insatsen blir att erbjuda några enstaka deltidsanställda lärare heltid till höstterminen 2016.
6. Detta gällde även städenhetens personal.
7. Äldreomsorgen
8. Handikappomsorgen
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 Medarbetaren ska inte bli återbetalningsskyldig
förläggning
av schematiden
Individuell
 Timbank på
+80/-30 timmar
eller +/- 80 timmar

Rätt att lägga ut resurstid eller tillgänglig tid
Överenskommelsen
Garanti att få arbeta under resurstid
Kommunen har valt att reglera varje enhets inträde i Heltid till alla med en ”Överenskommelse”. Den tecknas
Medarbetaren ska inte bli återbetalningsskyldig
av HR chefen och företrädare för aktuell fackförening. Där regleras bl.a. den enhet som avses, koppling till
Timbank på
timmar
+/-för
80start
timmar
heltidsavtal,
ev. +80/-30
arbetstidsavtal
ocheller
datum
av heltid.

Äldreomsorgen
Handikappomsorgen
9
Till dags dato har det blivit 2 st.
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Äldreomsorgen
Handikappomsorgen
9
Till dags dato har det blivit 2 st.
8
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9. Till dags dato har det blivit 2 st.
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Riskbedömning
En övergripande riskbedömning gjordes för hela projektet och användes som ett stöd när enheterna upprättade sina egna bedömningar. Den övergripande riskbedömningen tog upp risker som:





Oro och stress över kravet på högre flexibilitet
Oro och stress över att inte klara det nya arbetssättet
Oro och stress över att gamla problem inte är löst när man går in i nytt avtal
Risk för ökad arbetsbelastning för cheferna

Erfarenheter från genomförandet är den att alla dessa risker besannades i någon mån men projektgruppen
har stöttat inblandade chefer och medarbetare inte bara under själva genomförandet utan även efter start av
heltid. Projektgruppen har dessutom gett särskilt stöd till några enheter i flera år efter genomförandet och den
erfarenhet vi har idag visar att vi har avhjälpt det mesta av det som projektet ”ställt till”.

Projektet
Projektet ”Heltid till alla” startade med beslut i kommunfullmäktige i mars 2010 och med kommunstyrelsens
beslut i mars 2011. Det avslutas med att några få10 inom skolan får heltid först vid terminsstarten 2016. Det
egentliga projektet pågick dock i 39 månader från oktober 2011 till och med december 2014.

De sista deltiderna får heltid
Uppföljning
Projektet
Beslut KF

Beslut KS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Delen ”Uppföljning” i bilden ovan symboliserar det efterarbete som gjordes under 2015 och 2016 då projektet förlängdes för att vi inte var klara. Arbetet har under den här tiden till en början mest varit genomförande
av heltid och i slutet mer övergått till uppföljning och summering av hela projektet. Projektledaren jobbade
kvar på 50 % med heltidsfrågorna och en av projektmedarbetarna jobbade 100 % till december 2015 med
målsättningen att se till så att alla fick åtminstone ett erbjudande om heltid. Projektledaren kommer att jobba
till en del med heltidsfrågor även under 2016 men då mest bestå av uppföljning.

10. I dagsläget knappt 30 personer
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Projektplanen
Projektplanen har fastställts av styrgruppen och anger bl.a. mål och syfte med projektet. Den anger också
avgränsningar avseende grupper av medarbetare som undantas från heltid. Projektplanen har angett tidplan
för projektet, projektorganisation samt beställare och uppdragsgivare.

Projektorganisation
Projektets organisation fastställdes av styrgruppen i och med antagande av projektplanen. Organisationen har
varit fungerande under hela projekttiden men även under 2015 då arbetet med att skapa heltider fortsatte
även om projektet var avslutat.
Förhandlings
delegationen

Styrgrupp

Referensgrupper

Arbetsgrupp
omvårdnad

Projektgrupp

Arbetsgrupp
socialförvaltn.

Arbetsgrupp
kost och städ

Arbetsgrupp
trafik och fritid

Arbetsgrupp
kultur och
ungdom

Förvaltningar och politiska organisationen tituleras efter den benämning som rådde fram till 1 jan 2015 då samtliga var avslutade i och med årsskiftet 2014/2015, utom Kost o Städ.
Under ett kortare tag hade vi arbetsgrupper även på/för:
 AIK (Arbetsmarknad- och Integrationskontoret)
 Delade turer
 Skolan
Förhandlingsdelegationen bestod fram till valet 2014 av 3 ledamöter från kommunstyrelsen och efter valet
övertogs funktionen av kommunstyrelsens förhandlingsutskott.
Styrgruppen har bestått av förvaltningschefer med personalchefen som ordförande. Sammansättningen har
varierat något beroende på hur pass aktuellt genomförandet har varit på respektive förvaltning.
Projektet har haft flera olika referensgrupper:





Förvaltningschefsgrupp
Enhetschefer
Kommunals referensgrupp
HR-nätverket
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Dessa grupper har informerats om projektets framsteg och fått agera bollplank på nya idéer under genomförandefasen. De har antingen kallats ihop av projektgruppen när vi haft något att diskutera eller informera om,
men respektive grupp har också träffats när Kommunal eller medlem haft behov av det. Förvaltningschefsgruppen användes som referensgrupp vid ett tillfälle.
Arbetsgrupperna har existerat så länge som projektgruppen arbetat aktivt med respektive förvaltning eller
sektion, vilket varit varierande beroende på hur komplext genomförandet varit.

Projektgruppen
Projektgruppens sammansättning från starten har varit:
 Projektledare 100 %
 Projektmedarbetare 50 % / Huvudadministratör i Time Care 50 %
 Projektmedarbetare (Kommunal) 50 % / Omsorgsassistent 50 %
Redan från oktober månad hösten 2012 utökades gruppen med ytterligare en person:
 Projektmedarbetare 50 % / Huvudadministratör i Time Care 50 %
För två av projektmedarbetarna utgjorde den andra halvan utav funktionen huvudadministratör i Time Care
Planering och Time Care Pool. Placeringen var på personalkontoret.
Från och med oktober 2013 utökades tjänsten för projektmedarbetaren från Kommunal till heltid, så från
och med den dagen var projektgruppen bemannad med 4 personer och 3 årsarbetare.
Från och med 1 januari 2015, när projektet officiellt var avslutat, arbetade projektledaren kvar på 50 % och
en projektmedarbetare på 100 %. Syftet var att lösa svårigheterna med heltid för den nya Serviceförvaltningen (kost och städ), för sjuksköterskorna och för skolan.
Grafisk bild över resursfördelningen i projektet

3 åa
2 åa
1 åa
2011

2012

2013

2014

2015

Ovan visas resursfördelning per kvartal från starten i oktober 2011 till årsskiftet 2015/2016 då projektet inte
längre hade resurser avsatta.

Ansvarsfördelning i projektet
Från början av 2013 till sommaren 2014 var arbetsbelastningen som störst på projektgruppen och under den
tiden införde vi fördelning av ansvaret för genomförandet på aktuella enheter. Det innebar att vi i projektgruppen tog oss an var sin enhet och följde genomförandet från start till mål. På så sätt frigjorde vi oss från
de enheter som vi inte ansvarade för och såväl planering som genomförandet gick smidigare under den mest
hektiska perioden.

Arbetsmetoder i projektet
Projektet har arbetat praktiskt med Heltid till alla och valt att inte lägga för stort fokus vid förarbete eller
förstudier. Visserligen har planering och avtalskonstruktion tagit mycket tid liksom alla möten, men det
huvudsakliga arbetet har varit praktiskt och nära medarbetarna. Vi har jobbat efter principen att de lokala
förutsättningarna är så pass dominerande att projektgruppen måste lära sig dessa och anpassa arbetsmetoderna under genomförandet.
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Några arbetsmetoder som projektgruppen använt:











Bemanningsplanering och schemaläggning
Morgon- och veckomöten inför dagens och veckans uppgifter
Stående möten med Bemanningscenter, lönecenter, Kommunal och HR Partner
Information till alla berörda chefer och medarbetare
Deltagit i arbetsplatsträffar på enheterna
Utbildning
Möte med facken
Planera genomförandet tillsammans med chefen
Kontinuerlig utvärdering av genomförandet
Möten med alla som påtalat behov

Den sista punkten, att träffa alla som har haft behov av det, har varit viktigt för projektgruppen. Det har hela
tiden varit vår strävan att den som haft frågor eller synpunkter på projektet ska få tid att diskutera detta. Det
har varit vår målsättning att alla ska ha möjlighet att förstå heltid, arbetstidsmodeller eller annat som har med
projektet att göra. Har det funnits ett behov så har vi tagit oss tid till det.

Fackens medverkan
Facken har haft en central roll i Heltid till alla i Falun. Eftersom kommunen valde att teckna heltidsavtal
koncentrerades genomförandet till facken och dess medverkan. I början var det enbart Kommunal som var
delaktiga, mycket på grund av att det var bland deras medlemmar som deltiden var mest utbredd. Vart efter
projektet fortskred tecknades heltidsavtal med fler fack och det blev till slut 6 olika avtal. Övriga fackförbund
tackade nej, tyckte att vi kunde införa heltid utan avtal eller var inte intresserade.
Kommunen valde trots fackens olika ställningstaganden att erbjuda alla, oavsett facktillhörighet, heltid mot
slutet av 2015. Under februari 2016 får de sista deltidsanställda erbjudande om heltid.

GENOMFÖRANDET
Hösten 2011 vid starten av projektet, inleddes arbetet direkt med
heltidsavtal och projektbudget samtidigt som projektet presenterade sig i olika forum. Att heltid till alla blev känt i hela kommunen
ansåg vi som viktigt och har tryckt på det under hela projektet.

Kvalitet

Ekonomi

En förutsättning för hela projektet var att heltid inte skulle innebära att ekonomin eller kvaliteten på verksamhetens skulle försämras.
Projektgruppen har hela tiden jobbat efter principen att genomförandet av heltid skulle baseras på önskad sysselsättningsgrad,
ekonomi och kvalitet.

Önskad sysselsättningsgrad

Tidigt i projektet beslutades att planeringen skulle göras så att vi
skulle börja med äldre- och handikappomsorgen, dvs. Kommunals
medlemmar i omvårdnadsförvaltningen samt LSS i socialförvaltningen ett halvår senare. Se mer om planering och genomförande
under rubriken ”Tidplan”.

Heltid till alla
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De två första enheterna
Projektet beslutade tidigt att inte använda sig av pilotenhet. De främsta anledningarna var att det tar extra
lång tid om erfarenheterna från en pilotenhet ska få någon påverkan på projektet och att det ger förhållandevis lite mervärde. Istället valde projektet att utse en eller ett par enheter som fick bli först ut. De blev lite av
försökskaniner så därför lades extra tid och energi på dem.
Tanken att starta upp ett par enheter i ett tidigt skede var att ett heltidsprojekt är så pass nyskapande att vi
ville komma igång så fort som möjligt för att få respons på idéerna som formats i de olika avtalen. Projektet
ställde fråga till omvårdnadsförvaltningen om de hade någon enhet som ville vara först att få heltid. De valde
själva ut två enheter, ett särskilt boende och en hemtjänstgrupp.
Så här i efterhand kan vi konstatera att genomförandet av heltid på boendeenheten blev lyckat men inte på
hemtjänstgruppen. En anledning till att det gick dåligt för hemtjänsten var nog att de startade upp heltid och
arbetstidsmodell i slutet av maj 2012, vilket var alldeles för nära sommaren. Den andra enheten kom igång
tre veckor tidigare och det bidrog kanske till ett bättre resultat.

Samarbetspartners
Projektgruppen eller personalkontoret, där gruppen haft sin hemvist, har inte haft möjlighet att genomföra
heltid till alla om det inte varit för det utmärkta samarbete som vi haft med framför allt Kommunal, bemanningscenter, lönecenter, HR och rekryteringscenter.
Projektgruppen har haft sin hemvist och placering på personalkontoret precis som bemanningscenter, lönecenter och rekryteringscenter. Att det bara var några få steg till dessa funktioner har varit mycket bra. Frågor
som berörde flera av oss samtidigt, kom ständigt upp.
Projektgruppen har haft möten varannan vecka med företrädare för Kommunal, under största delen av projekttiden. Syftet var att diskutera nuläget men även för att samla ihop frågeställningar. Möten varannan vecka
har vi även haft med bemanningscenter och lönecenter under samma tid. Det har varit helt nödvändigt för
att kunna följa upp problem och informera varandra. Alla dessa stående möten har varit en grund för framgången och projektet har inte haft det genomslag som det fick utan det täta samarbetet med dessa funktioner.
Projektgruppen har deltagit i gruppen HR partner på personalkontoret och har haft möjlighet att diskutera
viktiga frågor där. De har utgjort en viktig samarbetspartner och gruppen har tagit ställning i en rad centrala
frågor som uppkommit i samband med genomförandet av heltid. Dessa ställningstaganden utgör en del av
den heltidsmodell som införts i Falu kommun och framgången med Heltid till alla i Falun får även tillskrivas
HR Partner gruppen.
Kommunal har varit drivande i heltidsfrågan långt innan projektet startade och de har också lagt ner mycket
tid och energi för att omvandla deltidsanställningarna till heltid. Deras engagemang för heltid har i högsta
grad bidragit till det goda resultatet.

Omfattning
Heltid till alla har omfattat alla i Falu Kommun utom de som undantagits11 i heltidsavtalen. Dessutom fick
de vars fack inte tecknade heltidsavtal ett enklare erbjudande om heltid. En grupp som undantagits men som
redan hade heltid är medarbetare med befattningskontrakt.

11. Se avsnitt om avgränsning ovan.
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Den aktiva anställningen är den man jobbar på, oavsett om det är heltid eller deltid. Skulle man behöva vara
tjänstledig på deltid (ex. föräldraledig eller studieledig) tar man tjänstledigt från den aktiva anställningen.
Den vilande anställningen finns där enbart som en markering att personen har heltid och kommer aldrig att
användas aktivt.
Blanketten för val av sysselsättningsgrad behöver man endast lämna in då man vill förändra anställningen.
Vill man ex. jobba flera år framåt på den sysselsättningsgrad man redan valt, så behöver man inte fylla i några
fler blanketter förrän den dagen då man ändrat sig och vill byta sysselsättningsgrad.
Det är naturligtvis upp till medarbetaren att komma ihåg när man har möjlighet att välja ny sysselsättningsgrad men ansvar finns även för arbetsgivaren att påminna om detta. Avtalen säger att alla ska ha möjlighet
att välja sysselsättningsgrad varje år och det har varit diskussioner fram och tillbaka om när under året som
detta val skulle ske, men nu har man enats och fastställd tidpunkten till sista söndagen i september för de som
jobbar skift medan alla som jobbar måndag-fredag får göra denna ändring till årsskiftet.
För alla utom Kommunals medlemmar finns möjligheten även för arbetsgivaren att ändra sysselsättningsgraden för medarbetarna, men endast om det kan motiveras utifrån heltidsavtalet. Det kan bara ske vid det årliga
tillfället för ändring av sysselsättningsgrad och arbetsgivaren kan bara ändra från deltid till heltid.

Rutin för avsteg från heltidsanställning
Avtalet om heltid innebär att alla nyanställningar som sker, oavsett om de utannonseras och oavsett vilket
avtalsområde tjänsten berör, skall vara på heltid. Det är dock möjligt att få dispens från beslutet i undantagsfall. Sådant beslut fattas av kommunstyrelsens förhandlingsutskott och först efter att en överläggning med
aktuellt fack har ägt rum. För andra avtalsområden där det saknas heltidsavtal har man ingen överläggning
utan ansökan görs direkt.
Rutinen för ansökan om avsteg;
1. Aktuell förvaltning beslutar att man önskar anställa på annan sysselsättningsgrad än heltid.
2. Förvaltningen kallar fack14 och HR Center, till en överläggning i frågan.
3. Vid överläggningen förs protokoll och arbetsgivaren redovisar sina skäl till frågan. Vid överläggningen skall också tydligt framgå fackets yrkanden/synpunkter.
4. En skriftlig ansökan skickas till HR Center. Till ansökan bifogas överläggningsprotokollet.
5. HR Center tar upp frågan vid nästkommande sammanträde för förhandlingsutskottet.
6. Förhandlingsutskottet meddelar skriftligt den aktuella förvaltningen sitt beslut.

Utbildning
Under genomförandet blev det uppenbart att behovet av utbildning var betydligt större än vad vi först antog.
Antalet medarbetare är inte räknade men uppskattningsvis så har projektgruppen utbildat 75 % av de medarbetare15 som idag jobbar efter arbetstidsmodellen. Chefer och de som varit schemaansvariga16 på respektive
enhet har också utbildats.

14. Gäller endast fack där kommunen tecknat heltidsavtal
15. ”Användare” i Time Care
16. ”Superanvändare” i Time Care
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De ämnen som projektet utbildat i är enligt listan nedan, där Time Care Planering var det ämne som utan
jämförelse upptagit mest tid:





 Arbetstidslagen
 Arbetstidsmodellen
 Stressforskning

Time Care Planering och Pool
Bemanningsplanering
Schemaläggning
Heltidsmodellen

Utbildning Time Care
Det visade sig, under inledningen av projektet, att behovet av utbildning i Time Care Planering var större
än vad projektet räknade med. Kommunen hade använt programmet sedan 2006 så vi tyckte att man borde
varit väl förtrogen med det. Så var man också på en del enheter men många hade bara fast schema även om
majoriteten av användare och superanvändare bara behövde fylla på med kunskap som rörde heltid och det
nya avtalet. Projektgruppen planerade och genomförde utbildningen som bestod av 3 timmar för användare
och 12 timmar för enhetschefer och superanvändare.
Antal personer *

Utbildning

Användare

1200

3 timmar

Superanvändare

90

4 tillfällen á 3 timmar

Enhetschefer

40

4 tillfällen á 3 timmar

* Uppskattat antal
Målet med utbildningen var att ge alla medarbetare så pass mycket kunskap att man klarade av schemaläggning med de nya förutsättningarna. I den nya modellen ingick även att lägga en ny bemanningsplan för alla
berörda enheter. Både chefer och superanvändare fick utbildning i den delen.

Utbildning i heltidsmodellen
Förutom att utbilda de chefer som berördes av arbetstidsmodellen i Time Care Planering, har de fått utbildning i de flesta ämnen enligt ovan. I olika omgångar har vi gått igenom projektet, målsättning, omfattning,
genomförande mm. Det är främst chefer inom äldre/ och handikappomsorgen som fått denna typ av utbildning, men även hela personalkontoret. Vid flera tillfällen är det cheferna själva som efterfrågat utbildningen.
En orsak till den omfattande utbildningen var dels projektgruppens strävan att få enheterna att göra lika men
det fanns också en osäkerhet som bedömdes vara bäst avhjälpt med mer kunskap om programmet.

Förändringsarbetet
Av kommunens ca 4300 anställda har projektgruppen genomfört förändringar för majoriteten. I flera fall har
det dock inte medfört speciellt stora skillnader men för många har det inneburit desto mer. En av orsakerna
är att projektet haft målsättningen att arbetstidsmodellen skulle användas på ett liknande sätt i alla enheter
och en annan orsak är att modellen ändå betydde nya och relativt stora förändringar.
För enheter som inte arbetar efter en arbetstidsmodell, ex. måndag till fredag arbete, fanns ändå ett behov av
att skapa heltidstjänster med hjälp av kombinationstjänster. Det innebär förändrat tankesätt när det gäller
kompetenskrav, schema, kombinationsbefattningar osv. Här blir det skillnader både för medarbetare och för
chefer.
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Projektgruppen blev bekanta med nästan hela kommunen och fick symbolisera förändringen. Det var något
som vi själva gillade och kunde använda oss av men inte sällan fick vi antydningar om att problemen man
upplevde var ”heltids fel”. En annan stående ursäkt var att ”vår verksamhet är speciell”. Så är det självfallet
med alla verksamheter – men inte ur ett bemannings- eller schemaperspektiv och redan innan förändringsarbetet påbörjades anade projektet att själva förändringen skulle komma att ta mycket tid och kraft.
En av de företeelser som tagit mycket energi, är rädslan att arbeta på andra enheter och redan i de första
mötena med Kommunals medlemmar uttrycktes farhågor om att behöva jobba på många arbetsplatser. Dessa
frågor har dock avklingat i takt med att man jobbat på andra enheter och i takt med att projektgruppen informerat om detta. Andra exempel är att en del chefer varit negativt inställda till att enbart anställa på heltid.
Några av de verktyg projektgruppen har använt sig av i arbetet att förändra är:
 Introduktion på nya enheter förtydligades och diskussioner fördes med medarbetarna
 Prioritering av möte med chefer som behövde stöd i att tänka heltid vid nyrekrytering eller rekrytering av
vikariat längre än 3 månader.
 Tagit fram mall17 för genomförandet av heltid inom omvårdnad och LSS
 Planerat och genomfört stor mängd kommunikations- och informationstillfällen
 Informerat om projektet i förvaltningarnas ledningsgrupper
 Ständigt förbättrat tydligheten i budskapet
 Samverkan med facken
 Långsiktighet. Förändringar som vi pratade om 2012 verkar slå igenom först nu!

17. ”Tidplan, mall för enheter”
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Ekonomi

Slutrapport Heltid till alla

Under hela tiden som projektet funnits har målsättningen varit att inte öka verksamhetens kostnader som en
följd av genomförandet av heltid.

minskningen på 45 000 timmar motsvarar 25 årsarbetare.
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även hyra av lokaler för utbildning samt transporter i form av hyra av bil i bilpool. Lönekostnaderna
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Projektets egna kostnader
Självklart har det funnits kostnader för genomförandet av projektet. Dessa har främst varit löner men även
hyra av lokaler för utbildning samt transporter i form av hyra av bil i bilpool. Lönekostnaderna har uppgått
till 5,3 miljoner kr för perioden 2011–2015. 			

Projektkostnader för enheterna
Alla enheter som genomfört heltid har inte haft kostnader för det. Det har främst berott på att en del verksamheter har haft betydligt enklare resa än andra. Miljökontoret är ett exempel där man i stort sett hade
heltid även innan projektet och de enda åtgärder var epost-växling för att komma rätt i de nya rutinerna.
De övriga kan grovt indelas i de som infört den nya arbetstidsmodellen och de som skapat kombinationstjänster. För dessa enheter har nedanstående kostnader belastat enhetens budget.
Det har varit kostnader för:
 Vikarier när ordinarie personal deltagit i möten om heltid, ex. arbetsplatsträffar
 Utbildning Time Care och Heltid till alla
 Introduktioner som följd av det nya arbetstidsavtalet
Kostnader för introduktion beräknas skapa minskade kostnader i framtiden då behovet av att introducera nya
timvikarier bör minska.

Så har vi klarat ekonomin och kvaliteten
Projektet har fått frågan om hur vi klarar ekonomin i projektet,
många gånger. Vi har svarat varje gång att det går att genomföra utan ökade kostnader, men det är först nu fyra år
senare som vi börjar förstå hela innebörden av detta
och hur svårt det är att förmedla vårt arbetssätt. Vi
Utbildning
har hela tiden haft en självklar målsättning som
vi med alla medel uppfyllt eller försökt uppfylla i
varje tanke och handling.
Denna målsättning, att heltid inte ska medföra
ökade kostnader och att vi ska ha minst lika
hög kvalité, har varit närvarande under hela
genomförandet. Även om varje enhets ekonomiska utfall kan följas i ekonomisystemet, har
vi använt oss av fler verktyg än de rent ekonomiska. Projektgruppen har bl.a. jobbat med följande
för att klara ekonomin. Omfattningen av de olika
delarna har bestämts av verksamhet och typ av schemaläggning:

Heltid
Arbetstids
modell

Hur ska vi
klara
ekonomin?

Hela
tjänster

Kombi

Bemannings
plan

Schema

Heltidsanställning ska inte automatiskt ge högre lönekostnader. Projektets målsättning har varit att hjälpa
varje enhet som riskerar att få ökade kostnader. Antingen med en arbetstidsmodell eller med kombinationsanställningar. Varje befattning ska få heltid utan att verksamhetens kostnader ökar.
Arbetstidsmodellen ska stödja enheterna i varje moment av schemaläggningen. Projektgruppen har arbetat
med införandet av den nya arbetstidsmodellen så att det både ger rätt stöd till kunderna och samtidigt klarar
budgeten. Ett stort arbete har lagts ner på att få varje enhet som anslutit till arbetstidsmodellen att lära sig alla
delar av processen.
Bemanningsplanering har varit ett område som bitvis varit eftersatt men genom Kommunals försorg har
vi bättrat på kunskaperna, delvis genom Myrna Palmgren som föreläst här i Falun – vid två skilda tillfällen.
Myrna är doktor i optimeringslära och arbetar med planering och styrning inom Region Östergötland. Hon
föreläste om bemanning och schemaläggning vid två olika tillfällen för chefer och schemaläggare i kommunen. Syftet var att få större förståelse för den process som föregår schemaläggningen.
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Bemanningsplanering har även inneburit att projektgruppen deltagit i planering och omorganisering av
enheter och verksamheter. Här har det t.ex. varit Kosten, Boendestöd LSS och Lugnets idrottsanläggning där
diskussionerna varit spridda över lång tid och där ansvariga låtit projektgruppen vara med i diskussionerna.
Bemanningsplanering har även varit på en mer aktiv nivå där projektgruppen gjort en genomgång av bemanningsplanen på olika sätt. I de verksamheter där man har en arbetstidsmodell har en ny bemanningsplan
upprättats omfattande samtliga dagar i schemat. I andra verksamheter där man ex. jobbar måndag – fredag,
har det mera handlat om planering av tjänster. Här har projektet bidragit till skapande av ett flertal tjänster
genom att vara den sammanhållande länken mellan olika verksamheter och bidragit till att skapa kombinationstjänster.
Schemaläggningen är den aktivitet som vi arbetat mest med i projektet och där har vi haft ett förhållningssätt som vi framfört i alla sammanhang där vi arbetat med schemat. Har enheten överskott av resurser så ska
detta fördelas lika på alla medarbetare som är anställda på enheten. Alla ska vara med och dela lika av den
enkla anledningen att det inte kommer att fungera, rent schematekniskt, annars. Alla ska vara med och lägga
resurstid eller tillgänglig tid i lika stor omfattning. Det blir lättare för alla om var och en bidrar med en liten
del i stället för att några få ska lösa hela överbemanningen.
Kombinationstjänster har varit ett sätt att skapa heltid för deltidsanställda i måndag-fredag-verksamheter,
utan att överskrida budget. Kombinationstjänster verkar dock ha varit främmande för de flesta inom kommunen, varför projektet haft ett viktigt uppdrag att tänka nytt och komma med kreativa förslag på kombinationer. En annan svårighet har varit dålig kunskap om andra delar av kommunens verksamhet utöver den egna.
Här har projektgruppen kommit in som ett naturligt inslag där vi har burit med oss kännedom om andra
verksamheter vilket gjort det möjligt för projektet att vara den sammanhållande länken när olika verksamheter skapat kombinationstjänster.
Några exempel på kombinationstjänster:






Undersköterska/ekonomibiträde
Växeltelefonist/omsorgsassistent
Undersköterska/fritidsledare
Ekonomibiträde/städerska
HR specialist/alkoholhandläggare







Fritidsledare/biblioteksassistent
Bemanningsassistent/systemförvaltare
Systemförvaltare/lönespecialist
Rektorsassistent/undersköterska
Vaktmästare/städare

Tänk hela tjänster - hela tiden! Tidigare har man anställt medarbetare så långt som budgeten har räckt. Nu
måste man ställa sig frågan ”hur många heltidsanställda har jag råd med?” Först sade man att ”antingen drar
jag över budget eller så får jag klara mig med en man kort”. Att tänka i hela tjänster, eller heltid, är viktigt för
att det ska vara möjligt att på sikt genomföra heltid på riktigt. I början av projektet när många var ovana vid
detta fick vi måla upp ett scenario: ”Tänk er en framtid då alla har heltid, då är det inte möjligt att planera för
deltidsanställningar. Det räcker med att den nyanställde deltidaren får veta att hen har rätt till heltid för att
spräcka alla planer”.
Men det finns en tredje väg: Kombinationer! Eller arbetstidsmodell! Vi har lagt ner mycket tid och energi på
att lära hela organisationen att tänka heltid men vi har också haft kvalificerad hjälp av medarbetare, chefer
och politiker. Som de beslut man tog i början av projektet att alla nyanställda och vikariat över 3 månader
skulle vara på heltid.
Utbildning i bemanningsplanering och schemaläggning blev ett omfattande inslag i genomförandet av heltid,
visade det sig. Falu Kommun har använt Time Care Planering i ett flertal år och många enheter inom både
äldre och handikappomsorgen har arbetat efter en årsarbetstidsmodell i flera år. Trots detta blev det tydligt
under inledande skedet av projektet att det fanns ett stort utbildningsbehov. Detta löstes med att projektgruppen, som vid denna tidpunkt bestod av 4 personer, genomförde utbildningen för användare, superanvändare och enhetschefer.
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Bemanningsekonomi
Den genomgång av bemanningsplanen som genomförts i många enheter, medförde att fokus lades på kopplingen mellan budget och verksamhetens bemanningsplan. I Falun löstes det med enhetschefens uppgifter
om budget. Projektet tog fram ett förslag om att omvandla budget till timmar för att på ett tydligare sätt
vara jämförbart med schemaläggningen i Time Care Planering. Detta är en metod som praktiseras både i
Göteborg och Borås och nu har man tagit till sig av modellen och arbetar från och med 2015 i viss mån med
timmar i schemaläggningen.

Arbetstidslagen
Projektgruppen har pratat mycket om arbetstidslagen, främst av förekommen anledning. Kunskapen om och
respekten för lagen har det varit lite si och så med och i alla genomgångar av schema och verksamhet som vi
hittat har vi stött på en hel del övertramp. Men vi har inte direkt letat efter schemaslarvet eller vad vi ska kalla
det. Det har dykt upp som gubben i lådan!
Arbetstidslagen är ju ett skydd för medarbetarna och när överträdelser görs riskeras deras hälsa. Det har ändå
varit svårt att motivera ansvariga att i första hand ta hänsyn till lagar och avtal och i andra hand lösa det bemanningsbehov som man har – inte tvärt om.
Som en del av lösningen på detta problem har projektet genomfört en del utbildningar i arbetstidslagen. Numera har HR center övertagit den rollen och möjligen kan ett förändrat förhållande skönjas i verksamhetens
sätt att bemanna sina turer.

Kvalitet
Kommunen har valt en strategi för genomförandet av heltid som inneburit att vi valt att rätta till alla fel
och problem som vi stött på. Den ambitionen har medfört att vi fått högre kvalitet i en mängd avseenden.
Nackdelen är att det skapat merjobb för projektet. Några av alla de problem som dykt upp och som projektet
arbetat med, är:
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Arbeta sin tid (sysselsättningsgraden)
Semesterberg som växer
Övertiden ökar
För många korta turer
Fridagar
Delade turer
För långa turer
Underskott i timbanken
Överskott i timbanken






Introduktion
Kontinuiteten
Flexibiliteten
Anställa rätt i förhållande till budget och behov
= Bemanningsplanering
 Följa lagar, avtal, rutiner och regler
 Semester och tjänstledighetskvoter
 Dygns- och veckovila

”In real life”
Ibland är tanke och handling inte riktigt samma sak och så är det även med våra verksamheter. Efter drygt
4 års projektarbete som mestadels varit ute på fältet, där vi snappat upp vardagen, kan vi konstatera att teori
och praktik inte alltid följs åt.
Fyra fall: I teorin har kommunens verksamhet alltid fridagar enligt centrala avtalet
I praktiken har projektet hittat en mängd medarbetare som inte fått de stipulerade fridagarna.
Projektet hittade till och med rena skräckexempel men glädjande nog har ett intensivt tjatande
eliminerat övertrampen.
I teorin följer vi lagar och avtal
I praktiken byter man arbetspass med varandra som ibland får till följd att en eller båda bryter
mot vecko- eller dygnsvilan. När man ska mata in de nya passen i Time Care Planering går det
inte pga. den koll mot lagar och avtal som finns där. Justering av schemat görs då i efterhand och
en dålig rutin får fäste.
I teorin schemalägger vi hälsosamt
I praktiken lägger man schema ena dagen och arbetar en annan. Åtminstone när det gäller arbetsplatsträffar. Kommentaren ”jobbar egentligen onsdag” skrivet som förklaring till ett arbetspass en
tisdag, säger allt.
I teorin schemalägger vi efter behov
Slutrapport
till alla
I praktiken börjar de flesta inom ex. äldreomsorgen 7 eller kvart i 7. Betyder
det att allaHeltid
äldre vill
stiga upp strax efter 7? I hela stan? En boendeenhet har genomfört gemensamt schema för dag och
natt och fått en liten men dock flexibel start- och sluttid på schemat så att resurserna kan anpassas
som präglas avefter
ständiga
går stiga
det lite
långt och den kreativa sidan får
behov förändringar
om de äldre villmen
sova ibland
längre eller
uppför
tidigare.

övertag över den logiska.

Detta är enbart fyra exempel hämtade ur vardagen, men med tanke på projekttiden hade vi haft material till
hel bok! Att ”laga efter läge” eller göra efter eget huvud är nödvändigt i en verksamhet som präglas av stänDettaenfenomen
har hindrat projektet så tillvida att planering och diskussion om en lösning blir lite
diga förändringar men ibland går det lite för långt och den kreativa sidan får övertag över den logiska.

världsfrånvänd när teori och praktik inte hänger ihop. Dessutom var det en målsättning från första
har hindrat
projektet
så tillvida
attsom
planering
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en gamla
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blir litenär
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att fåfenomen
alla enheter
att göra
mer lika
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har varit
vanligt påomden
frånvänd när teori och praktik inte hänger ihop. Dessutom var det en målsättning från första stund att få alla
årsarbetstidsmodellen
var spridd bland omvårdnadsförvaltningens och socialförvaltningens enheter.

enheter att göra mer lika än vad som har varit vanligt på den gamla tiden när årsarbetstidsmodellen var spridd
bland omvårdnadsförvaltningens och socialförvaltningens enheter.

Kommunikation
Kommunikation
Att personligen 19 kommunicera budskapet heltid till alla

Projektgruppens möten

Att personligen19 kommunicera budskapet heltid till alla har
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Informationskanaler
För att föra ut budskapet om heltid och om arbetstidsmodellen har projektgruppen använt sig av ett
flertal olika kanaler på ett planerat och återkommande sätt.
• Muntlig kommunikation och information
• Utbildning
• Epost
19. Främst projektgruppen
• Broschyrer
• Blogg
• Insidan 20
• Föreläsningar (externa föreläsare)
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Informationskanaler
För att föra ut budskapet om heltid och om arbetstidsmodellen har projektgruppen använt sig av ett flertal
olika kanaler på ett planerat och återkommande sätt.







Muntlig kommunikation och information
Utbildning
Epost
Broschyrer
Blogg
Insidan20







Föreläsningar (externa föreläsare)
Interntidning
Artiklar i lokaltidning
Affischer
Chefsträffar

Vid ett par tillfällen har vi fått ett bredare genomslag där vi förekommit i radio P1´s ”Studio Ett” och video
där SKL har filmat projektet vid ett par tillfällen.

Inom kommunen
Projektgruppens arbete har i stor omfattning bestått i att besöka arbetsplatser och på plats informera och
kommunicera vårt budskap. Vi har deltagit i arbetsplatsträffar där vi i första hand informerat men även haft
en dialog kring heltid. Syftet har varit att sprida kunskap om projektet, att få igång intresset för arbetstidsmodellen och att göra medarbetarna delaktiga i genomförandet så att de har möjlighet att påverka såväl bemanningsplan som schema.
Som ett inledande startskott har projektgruppen haft möten med varje ansvarig chef för de enheter som infört
arbetstidsmodellen. Det betyder möten med en stor andel av kommunens chefer där målsättningen varit att
skapa en handlings- och tidplan21 för genomförandet av heltid på aktuell enhet.

Intresse

Kunskap

Delaktig

Engagemang

Påverka

I många fall har det räckt med ett möte men beroende på verksamhet har det ibland omfattat ett flertal möten bara för att upprätta tidplanen. I det senare fallet har det ofta handlat om verksamheter som bara kan lösa
genomförandet av heltid med kombinationstjänster.

Andra kommuner
Under hela projekttiden har vi haft kontakt med andra kommuner runt om i Sverige rörande heltid. Förutom
kontakt via mail, har följande kommuner gjort studiebesök på personalkontoret i Falun för att ta del av vårt
arbete. Någon kommun har dessutom varit i Falun mer än en gång.
Alingsås
Gislaved
Karlskrona
Partille

Borlänge
Gnesta
Katrineholm
Umeå

Falköping
Göteborg
Leksand
Västerås

Flen
Hedemora
Mölndal

Frågor per mail har bl.a. kommit från projektledare, HR personer, HR chefer m.fl. i ett stort antal kommuner vilka har frågat och funderat kring heltid. Till en majoritet av dessa har vi skickat projektdokument som
avtalen, projektplanen, tillämpningsanvisningar o.d.

20. Interna webben
21. Dokument ”Tidplan, mall för enheter”
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Projektgruppen har själva besökt Leksand, Göteborg, Borlänge, Avesta och Sandviken för att ta del av deras
erfarenheter.
Vi har även gjort ett besök i Malung/Sälens kommun och informerat om heltid till alla. De var intresserade av
vår modell inför sin start av bemanningsenhet och heltidsprojekt.
Totalt har projektet haft kontakt med nära 100 kommuner under dessa 4 år.

Dalanätverk heltid
Att bygga nätverk har varit ett sätt att bredda projektgruppens erfarenheter. I början av projektet tog vi
kontakt med övriga dalakommuner för att skapa ett nätverk för heltid. Detta nätverk har haft möten 1 till
2 gånger per år sedan januari 2012 och är fortfarande aktivt. Deltagare är dalarnas 15 kommuner och vi har
hittills besökt Leksand, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Rättvik och Mora. Dessutom har Falun varit värd för
ett av dessa möten.
Dessa möten har varit bra för projektet och projektgruppen som har tagit tillfället i akt att ”tanka”. Vi har
haft möjlighet att diskutera olikheter i förutsättningarna, olika modeller och lösningar. Minst lika viktigt har
det varit att skapa kontakter med andra projektledare, HR personer och HR chefer.

RESULTAT
Om vi får säga det själva så har heltid till alla varit ett lyckat projekt. Framför allt om vi ser till hur stor andel
av alla anställda som vi nått ut till. Projektet har haft målsättning att verkligen nå ut till alla medarbetare med
heltid och ser vi till detta så har vi lyckats. Projektet har inte bara lagt ut heltid till alla på ”bred front”, vilket
naturligtvis var det huvudsakliga syftet, utan även lagt ner mycket tid på att analysera läget och nå ut till medarbetare som haft fackförbund som inte skrivit under heltidsavtalet, varit oorganiserade eller som varit lätta
att glömma av. Det huvudsakliga arbetet under år 2015 har ägnats åt att fånga upp dessa personer.
Att vara noggrann med detta säkrar även upp att vi lyckas att föra över heltidsprojektet till permanent
verksamhet. Det kan ändå vara stor risk att man glömmer av tillämpningsanvisningarna och halkar tillbaka i
gamla invanda hjulspår när det har gått några år.
Att få alla medarbetare att välja att arbeta heltid har inte varit vårt mål. Vår tanke har varit att ”om vi skapar
en bra modell och låter alla välja på bästa sätt så kommer andelen heltidsarbetande att öka”. Enligt SKL var
Falun den kommun i landet som ökade andelen heltids-arbetande mest under perioden 2008 - 2014!

Måluppfyllelse
Heltid till alla har varit projektets arbetsnamn, dess målsättning och förhoppningsvis även måluppfyllelse, där
den sista tiden ägnats helt och hållet åt att säkerställa så att alla verkligen fått möjlighet att arbeta heltid. När
vi efter projektet slut summerar anställningarna ska alla ha heltid. De få som fortfarande arbetar deltid ska
bara vara de som är undantagna från heltid eller omfattas av beslut om avsteg från heltid.

Mål
Kommunfullmäktige angav i beslut i november 2010 att ”… alla tjänster i kommunen i grunden ska vara
heltid”.

Måluppfyllelse
Projektet har tolkat detta på två sätt. Dels att alla ska få heltid men även att alla som får heltid ska ha en heltidstjänst i grunden med möjligheten att arbeta deltid.
Projektet har valt en modell där medarbetarna fått en grundanställning på heltid med möjligheten att en gång
om året få välja eller ansöka om att arbeta deltid.
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Vid årsskiftet 2015/2016 hade alla så när som på en liten grupp medarbetare inom skolan antingen fått
heltid enligt heltidsavtalen, hade heltid sedan långt tillbaka eller tillhörde någon grupp som var
undantagna.
Slutrapport
Heltid till alla
Denna lilla grupp bestod av ca 30 personer som hade sin anställning inom grundskolan, gymnasieskolan och
skolkontoret. Alla dessa kommer att erbjudas heltid i januari för att få det genomfört till höstterminens start
2016. Sista december 2015 hade 95 % av alla

tillsvidareanställda
Övriga
%
Sista december
2015 hade 95en
% heltidsanställning.
av alla tillsvidareanställda
en 5heltidsan22
22
omfattades
eller hade
från heltid.
ställning.
Övriga 5 % inte
omfattades
inteundantagits
eller hade undantagits
från heltid

5%

Mål
Kommunstyrelsens
utskott
angav
beslut
Kommunstyrelsens
allmänna allmänna
utskott angav
i beslut
den i15
februari
2012 attden
alla15
nya/vakanta
tjänster
månader, ska
anställas
i
februari 2012
attöver
alla tre
nya/vakanta
tjänster
över
heltid. tre månader, ska anställas i heltid.

Mål

Måluppfyllelse
95%
Måluppfyllelse
Sedan den
1
augusti
2012
gäller
för
samtliga
Falu
kommuns
verksamheSedan den 1 augusti 2012 gäller för samtliga Falu
ter att alla
tjänster enligt
ovan ska anställas
på heltid.enligt
Det ärovan
dock möjligt
kommuns
verksamheter
att alla tjänster
för förvaltningscheferna att få avsteg från detta genom att ansöka om att
ska anställas på heltid. Det är dock möjligt för
anställa på deltid, hos kommunstyrelsens förhandlingsutskott.
förvaltningscheferna att få avsteg från detta genom att
Heltid
Deltid
Mål ansöka om att anställa på deltid, hos
I projektplanen
anges ” Projektets
mål är att ge 100 % heltid till all tillsvidareanställd personal.”
kommunstyrelsens
förhandlingsutskott.
Måluppfyllelse
Mål
23
Vid årsskiftet
2015/2016anges
var det” enbart
ca 30mål
deltidsanställda
medarbetare
i hela
kommunen som varken
I projektplanen
Projektets
är att ge 100
% heltid till
all tillsvidareanställd
personal.”

hade heltid eller undantagits från heltid. Målet uppfyllt till minst 99 %.
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För denna rapport har vi valt att jämföra situationen före, dvs. sista december 2011 med sista december 2015 som
får representera ett så aktuellt datum som möjligt.
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Projektets strävan har varit att ge medarbetarna heltid genom att teckna heltidsavtal med respektive
fack. Detta har inte fungerat med alla fackförbund, av skilda orsaker. Några har sagt tack, men nej tack

Antal som fått heltid med heltidsavtal
Projektets strävan har varit att ge medarbetarna heltid genom att teckna heltidsavtal med respektive fack.
Detta har inte fungerat med alla fackförbund, av skilda orsaker. Några har sagt tack, men nej tack och varit
positivt inställda till att medlemmarna ändå får heltid. Andra har varit negativa till tanken på heltidsavtal.
Det har i sin tur inneburit att grupper av medarbetare inte haft samma möjlighet att välja heltid eller deltid
som de som omfattats av heltidsavtal. Dessa har istället fått välja mellan att stå kvar på aktuell sysselsättningsgrad eller att gå upp till heltid. Detta har varit ett engångserbjudande som kompletterat heltidsavtalen.
Vid årsskiftet 2015/2016 hade 67 % heltid enligt heltidsavtal, 23 % hade heltid redan innan projektet, 9 %
tillhörde grupper24 som är undantagna från heltidsavtalen och knappt 1 % eller färre än 30 personer har fortfarande enbart deltidsanställning. Det senare räknar vi att komma tillrätta med till hösterminens start 2016.
Det handlar inte bara om att fixa heltid, det är lika viktigt att vi förstår att berörda verksamheter (främst
skolan) också har tagit till sig att alla inom förvaltningen ska ha möjlighet till heltid.

Effekten av resurstid och tillgänglig tid
När medarbetaren ökar sin sysselsättningsgrad och får heltid uppstår ibland men inte alltid en överkapacitet
på enheten. För att medarbetaren ska få arbeta den tiden på en budgeterad tid använder Falu kommun sig av
resurstid och tillgänglig tid25. Bemanningscenter bokar arbetspass på dessa tider utifrån de beställningar som
enheterna lämnat in för planerade och akuta vikariebehov. De två förvaltningar som har flest medarbetare
som arbetar efter arbetstidsmodell är omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen.
Att kommunen kan tillsvidareanställa ännu fler medarbetare visar det faktum att andelen tillsvidareanställda
som användes sig av resurstid respektive tillgänglig tid, är försvinnande liten. Av alla korttidsvakanser, som
uppgick till ca 45 000 st år 2015, tillsattes 4,6 % (äldreomsorg) respektive 8,6 % (handikappomsorg) av
tillsvidareanställda medarbetare som jobbade enligt arbetstidsmodellen. Resterande var uteslutande timvikarier. Antalet resurspass som inte blev bokade och som omvandlades till skuggpass var endast ett handfull till
antalet under hela 2015.

Sjukfrånvaro

Slutrapport Heltid till alla

Under projektets gång har kommunen drivit ett sjuktalsprojekt i syfte att bryta trenden och sänka sjuktalen.
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och projekt Herrhagen Kvarnen har varit framgångsrika i att påverka sjuktalen i positiv riktning.

Positiva effekter av projektet

Arbetsmetoden, att fånga upp problem och fel för att åtgärda dem eller göra ett ”case” av dem och adressera

rätt person,
har bidragit
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adressera rätt person, har bidragit till att skapa kvalitet. Frågetecken har inte bara rätats ut, det har varit
möjligt att lyfta några och göra mer genomgripande förändringar. Nedan återfinns ett några svårigheter
som ledde till insikten att göra något mer av problemet.
24. Medarbetare med befattningskontrakt har heltid men är undantagna från heltidsavtalet.
25. Se beskrivning av arbetstidsmodellen ovan

Projekt heltid till serviceförvaltningen
I samband med en omorganisation 2015 fattade den nya ledningen för serviceförvaltningen beslut om
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att tillfälligt stoppa arbetet med heltidsprojektet för att analysera orsakerna till varför arbetet inte fått
förväntat utfall.

Projekt heltid till serviceförvaltningen
I samband med en omorganisation 2015 fattade den nya ledningen för serviceförvaltningen beslut om att
tillfälligt stoppa arbetet med heltidsprojektet för att analysera orsakerna till varför arbetet inte fått förväntat
utfall.
Man insåg att det krävdes ett mer medvetet och långsiktigt arbete för att kunna uppfylla kraven på heltid och
valde att själva tillsätta en projektledare och driva projektet vidare i egen regi. På så sätt skapades bättre förutsättningar för att genomföra och kvalitetssäkra det redan påbörjade arbetet med kombinationstjänster.

Projekt Herrhagen/Kvarnen
När hemtjänstgrupperna Herrhagen och Kvarnen fick heltid och ny arbetstidsmodell, visade det sig att
medarbetarna hade svårt att jobba den arbetstid som de valt och som de var garanterade. På något sätt var alla
parametrar negativa för grupperna. De hade underskott i timbanken, enheten hade för många korta turer,
genomsnittliga turlängden var för kort, enheten hade inte tillräckligt med arbete på eftermiddagarna för heltidsanställda, de hade höga sjuktal och svårt att hålla budget. Arbetsmiljön var inte den bästa med en utbredd
känsla av likgiltighet och hopplöshet över att de inte kunde påverka sitt schema. I detta läge lade man ner
mycket tid på att diskutera situationen.
Ett projekt skapades i syfte att identifiera de svårigheter och konsekvenser för ekonomi, arbetsmiljö, kvalitet
och personkontinuitet som grupperna hade. Målet var att följa de ekonomiska direktiven, hålla budget och
följa lagar och avtal.
Några av de åtgärder som projekt Herrhagen/Kvarnen genomförde var:





Granskning av schemat i Time Care Planering
Minska antalet korta turer
Justering av veckoarbetstid för några av medarbetarna
Granskning av TES (planeringen av kundinsatserna)

Den viktigaste delen av projektet bestod i ett test där eftermiddagsturerna förlängdes i syfte att säkerställa att
medarbetarna fick ut sin arbetstid. Detta test genomfördes i en av grupperna (hemtjänsten Herrhagen) under
schemaperioden 27 april – 7 juni 2015. Testet medför att man lade ut bemanningskrav efter verksamhetens
behov. Sedan förlängdes arbetspassen vardag eftermiddagar, utan hänsyn till behov eller nyttjandegrad.
Resultatet blev att medarbetarnas underskott minskade, sjuktalen sjönk utan att testet medförde någon extra
kostnad, trots förlängning av vissa arbetspass.
Projektets rekommendationer till omvårdnadsförvaltningen blev bl.a. att inrätta en egen central funktion
med kompetens att stödja enheterna vid bemanningsplanering och schemaläggning, fortsatt schemastöd till
enheterna som deltog i projektet och information till medarbetarna om schemaläggning.

Schemakompetens i hemtjänsten
Heltid till alla har påverkat bemanningsplanering och schemaläggning starkt i hela kommunen, framför allt i
de verksamheter som infört den nya arbetstidsmodellen. Detta har i sin tur belyst behovet av högre kompetens i bemanningsplanering och schemaläggning, främst inom omvårdnadsförvaltningen.
Hösten 2015 inrättades en tjänst på halvtid26 som ska fungera som schemaexpert. Till att börja med är tjänsten på prov och servar enbart hemtjänsten.

26. Tjänsten delas med personalkontoret så att det tillsammans blir heltid.
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Dokumentation
De dokument som projektet producerat är:










Heltidsavtal Kommunal
Heltidsavtal Vision
Heltidsavtal Ledarna
Heltidsavtal SSR
Heltidsavtal Lärarförbundet (förskollärare)
Heltidsavtal Skolledarna
Blankett för val av sysselsättningsgrad
Blankett för återgång till heltidsanställning
Överenskommelse











Arbetstidsavtal A
Arbetstidsavtal B
Projektplan
Tillämpningsanvisningar Kommunal
Tillämpningsanvisningar Vision
Riskbedömning Heltid till alla
Blankett för val av sysselsättningsgrad, ej heltidsavtal
Blankett för kontant uttag vid avstämning
Tidplan, mall för enheter

SLUTSATSER
Eftersom alla har heltid måste vi konstatera att projektet lyckats. Möjligen ska vi rikta kritik mot oss själva
och konstatera att det tagit längre tid än vad som var planerat, men då vi haft målsättningen att genomföra
detta på ett bra sätt hellre än att slarva över det, får vi nog trots allt ge oss själva godkänt även på den punkten.

Framgångsfaktorer
Ett projekt av den här omfattningen klarar sig inte utan hjälp från omgivningen. Naturligtvis behöver den
enhet som ”drabbas” av projektet vara till viss del positivt inställd, men det är lika viktigt att ha med sig andra
aktörer och att skapa bra arbetsmetoder. Recept för framgång innehåller följande ingredienser som är uppräknade ”utan inbördes ordning”:










Politiker
Personalchef
Chefer
Medarbetare
Schemakompetens i projektgruppen
Samarbete
Tydliga mål
Ledarskap
Kulturförändring








Våga lyckas
Dra i alla lösa trådar
Fokus, envishet, engagemang
Bra avtal
Tänka nytt
Kombitjänster, funktion/person som kan binda samman halva
tjänster
 Kommunikationsplan, kommunicera, informera
 IRL – Insikt att det är skillnad på teori och praktik

Hinder
I Falun har Heltid till alla fungerat bra och vi har fått det stöd som vi behövt genom hela projektet. Visst har
det varit svårt ibland men i huvudsak har vi fått bra stöttning. De gropar på vägen som vi stött på är många:
 Dålig insikt om projektet bland högre chefer
 Rädsla för förändring
 Svårt att avgränsa projektets arbetsområde

 I viss mån krånglig arbetstidsmodell
 Ansvarig chef struntar i lagar och regler och hittar
på egna

Observera, att de flesta av detta är sådant som vi i projektet ansvarat för och borde ha förebyggt. Om punkterna ovan ses som kritik så är vi i projektet ändå delaktiga i det eventuella hinder som detta utgjort.
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Andra hinder som funnits där men som inte varit lika uttalade är:







Oklara direktiv från politiken
Dålig kommunikation och information
Brist på samverkan
För många korta turer
Felprioriteringar
Klarar inte kravet på flexibilitet

 Förändringsmotståndet
 Tid
 Dålig koll på budget och kunskap om bemanningsplanering och schemaläggning
 Tar inte heltid till alla på allvar

Även här har projektet en stor del i svårigheterna på så sätt att punkterna är just det som vi arbetat med och
alltför stora hinder tyder även på att vi inte lyckats fullt ut.

Hinder för arbetstidsmodellen
Under projekttiden kunde vi konstatera att arbetstidsavtalet inte tillämpades som det var tänkt. Det är
naturligtvis ett hinder för både heltid och arbetstidsmodellen. Orsaken till detta varierar men projektet var
mer angelägen att åtgärda hindren än att hitta syndabockar. Nedan har vi definierat några hinder projektet
kartlagt och förslag på åtgärder.
Hinder

Förslag till åtgärder

Inte tillräckligt med personal på
enheterna

Fler tillsvidareanställda. En övergripande diskussion med sektionscheferna om bemanningsplanering. Visa på en pilotenhet
att man kan bemanna utan AVA.

Följer inte tillämpningsanvisningarna

Tillsätt en grupp som får uppdraget att se hur anvisningarna
följs. Utbilda chefer och schemaansvariga i anvisningarna.

Delade turer kvar

Strategi för att ta bort delade turer utan att kostnaderna ökar.
Definiera delad tur samt lång tur. Räkna antal delade turer och
antal långa turer. Ta fram åtgärdsplan tillsammans med respektive enhetschef hur enheten får bort sina delade turer.

Ekonomiska modellen inom ordinärt
boende passar inte heltidsanställningar

En översyn av hela modellen med syfte att utvärdera både
ekonomi och medarbetarnas möjlighet att få arbeta sin sysselsättningsgrad. Projektet hemtjänst Kvarnen/Herrhagen kan ge
värdefull information.

Schemaläggning med för många korta
turer

Synkronisera arbetstidsavtalet med den ekonomiska modellen.
Planera verksamheten utifrån medarbetarnas behov av längre
turer. Revidera bemanningskrav för längre turer. Se om det är
möjligt att flytta arbetsuppgifter så att fler långa turer skapas.

Man kortar av turer vid beställning av
vik

Gå igenom bemanningskraven i syfte att varje timme ska ha ett
rimligt innehåll av arbetsuppgifter. Ta fram riskbedömning av
situation när tillsvidareanställd är frånvarande.

Klarar inte fridagar enligt avtalet

Revidera bemanningskravet. Kontroll av samtliga schemarader
vid export av färdigt schema, i syfte att säkerställa att alla får
sina fridagar. Att se till att alla får sina fridagar måste bli viktigare än att bemanningen är täkt alla dagar.

Svag koppling mellan budget (kr) och
bemanningsplan (tid)

Konvertera budget i kronor till budget i timmar på enhetsnivå.
Inför uppföljning och bokslut i timmar på enhetsnivå.
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Hinder

Förslag till åtgärder

Bemanningskraven är inte optimerade
för helgarbete

Revidera bemanningskraven med syfte att få bort delade turer,
utjämna grafen för att få plats med längre turer. Jämna till bemanningskravet så mycket det går och eliminera berg-och-dalbanor i graferna.

Rädsla att arbeta på andra enheter

Förtydliga avtalets krav på att arbeta på andra enheter. Låt
medarbetare från andra enheter, där man redan accepterat
detta, få komma och informera om ”hur vi gjorde”.

Man vill rekrytera ”som man alltid
gjort”

Kvalitetssäkra introduktionen. Introducera fler tillsvidareanställda så att det alltid finns någon till hands.

För många AVA-rader

Tillsvidareanställ i stället för AVA. Vid tvekan, revidera bemanningskravet för att säkerställa vilket behov av bemanning enheten har. Lägg ut resurstid, tillgänglig tid eller beställ vikarier av
BC vid över- eller underbemanning.

Dålig acceptans för fattade beslut

Förmå enhetschefer och högre chefer att följa lagar, avtal och
fattade beslut. Utbilda medarbetare i konsekvenser av att inte
följa ovanstående.

Den rådande kulturen

De högre cheferna måste påtala vikten av att uppfylla lagar och
avtal och inte bara prata ekonomi.

Kunskap om schemaläggning

Anställ en schemakunnig person per förvaltning som kan vara
resurs åt sektionerna och enheterna när de kör fast och som
kan vara resurs i schematekniska frågor.

Högre sysselsättningsgrad kräver
längre turer

Summering av medarbetarnas förändring av sysselsättningsgrad
för att se hur stor förändringen blivit. Se om rådande modell
för schemaläggning håller eller om det måste förändras. Nytt
bemanningskrav. Ny schemaläggning.

Lägger med flit tur på fel dag

Kolla lagligheten innan schemaläggning alternativt innan man
arbetar turen. Påminnelse till cheferna om viktigen av att hålla
sig till lagar och avtal.

Korrigering av avvikelser, som krockar
med lagar eller avtal, i efterhand

Kräva att alla korrigeringar som lönecenter får in måste åtföljas
av en riskbedömning innan man lägger in den. Informera om
lagar och avtal.

Inte medveten om lagens krav på
kompensation vid avvikelse från ATL

Förtydliga arbetstidslagens krav på kompensationsledigt.

Respekterar inte timbanksgränserna

Påminna cheferna om arbetstidsavtalet.

Använder inte resurstid som det är
tänkt

Utbilda alla enhetschefer och schemaansvariga i arbetstidsavtalet.

Efter projektet
När projektet tagit slut ”på riktigt” och allt gått tillbaka till det normala hoppas vi i projektgruppen att heltid
lever vidare. Naturligtvis, tänker du men det är inte alls säkert. Det finns kommuner som infört heltid och
som blivit så besvikna på resultatet att man börjat om.
Att det inte rinner ut i sanden, tror vi beror på vårt långsamma genomförande. Projektgruppen har verkat så
länge att vi inte bara hunnit sätta avtryck i verksamheterna, utan också styrt in dem mera långsiktigt. Det har
gett oss en möjlighet att plantera idéer som man testat genom att t.ex. tvivla helt öppet för att senare ändå
prova dem och så småningom anamma en del eller det mesta av idéerna.
30

Vi hoppas ändå att vi satt så pass stort avtryck att den kultur som rått inom olika verksamheter har haft tid
och styrning nog att ändra riktning. För det är i kulturerna som heltid har verkat och det är i kulturerna som
heltid har påverkat.
Efter projektet ska heltidsanställningar vara rådande. Heltid när man nyanställer, heltid när man tar in medarbetare för längre vikariat, heltid när medarbetarna får välja och det ska gälla alla.

Erfarenheter
Projektet har gjort en mängd erfarenheter på vägen till heltid. De flesta har manifesterats i de lösningar som
skapats under projektets gång och några har tagit uttryck i andra sätt.
Sjuktalsprojektet startades med de ökade sjuktalen i tankarna men hade kopplingar till heltidsprojektet.
Projekt Herrhagen/Kvarnen skapades utifrån problem man fick efter införandet av heltid. Nya lösningar
provades som slog väl ut.
Projekt heltid till serviceförvaltningen skapades som ett eget projekt efter den egentliga projekttidens slut
då vi såg att heltid inte var möjligt om vi inte lyfte fram det som ett eget område inom vilket man måste
skapa sina egna heltider.
Schemakompetens i hemtjänsten startades upp under 2015 som en följd av att omvårdnad har en besvärlig
schemaläggning och behöver kompetens på det området.
De erfarenheter som projektgruppen tagit till sig under dessa år är exempelvis:
 Det går att införa heltid utan ökade kostnader
 Det går att ta bort delade turer utan att få merkostnader
 Det till synes omöjliga går att genomföra bara man inser att det är möjligt
 Det finns många fler lösningar än vad tvivlaren tror
 Det tar tid att ändra inarbetade rutiner
 Vi skulle ha satsat på mycket mer information och utbildning av högre chefer
 Det viktigaste för att få genomslag för en förändring är att chefer och medarbetare tror att det är möjligt
 Projekt Herrhagen visade att ännu längre turer kan lösa problemet med överbemanning

Inverkan på lång sikt
Projektet menar att genomförandet har varit lyckat i alla delar och att det fått återverkningar i organisationen.
Vi menar att Falu Kommun numera är en organisation med heltidsanställningar, vi har bättre kvalitet på
verksamheten än innan projektet, har lättare att rekrytera än om man inte genomfört heltid till alla och vi har
gott rykte bland blivande medarbetare och andra kommuner.

Synpunkter från projektgruppen
Man kan genomföra ett heltidsprojekt på flera olika sätt men frågan man måste ställa sig är vilket mål man
vill uppnå med det. Vill man skapa heltid till alla måste man jobba noggrant med alla hinder och svårigheter
som uppkommer och då måste det göras ordentligt och det tar tid.

Målsättningen var heltid till alla, vi har lyckats!
Falun den 3 mars 2016
Sven Fernlund Skagerud
Projektledare
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