
Medborgar 1 (4)  
2022-01-24 

DIARIENR: 2021/111 
 
    
    

Vård och Omsorg  

Ingrid Strandman 

Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

 
 

 

MISSIV 

Nämndinitiativ, kostnader för att ta bort delade turer inom Vård- 
och Omsorgskontoret 

 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 

På Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-12-15, § 132,  anmälde Camilla 

Runerås (S), nämndinitiativ angående att ta bort delade turer för att främja en bättre 

arbetsmiljö.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att uppdra till socialchefen att ta fram 

kostnaden för att delade turer helt tas bort, samt att redovisa detta på Vård- och 

omsorgsnämndens sammanträde i februari 2022. 

Att helt ta bort delade turer inom Vård- och Omsorgskontoret skulle innebära en 

ökad kostnad med 13 Mkr per år. Kostnaden avser de timmar av de delade turerna 

som behöver tillsättas av annan medarbetare.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna redovisningen av kostnader, samt  

att lägga informationen till handlingarna.  

 

 

Ingrid Strandman 

Socialchef  

 

Bilagor: 

1 Tjänsteskrivelse.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Nämndinitiativ, kostnader för att ta bort delade turer inom Vård- 
och Omsorgskontoret 

 

BAKGRUND 

Vård- och Omsorgsnämnden har den 15 december 2021 uppdragit till socialchef att ta 

fram kostnader för att delade turer helt tas bort hos Vård- och Omsorgskontorets 

verksamheter, samt att redovisa detta på Vård- och Omsorgsnämnden i februari 2022.  

SAMMANFATTNING 

Tillsammans med verksamhetscontroller för Vård- och Omsorgskontoret har det 
upprättats en beräkning av kostnader för att ta bort samtliga delade turer inom Vård- 
och Omsorgskontoret. Kostnaden avser de timmar av de delade turerna som behöver 
tillsättas av annan medarbetare.  
Totalt för Vård- och Omsorgskontoret skulle det innebära en ökad kostnad med 13 Mkr 
att ta bort delade turer inom samtliga verksamheter. Beroende på bemanningsplanering 
och verksamheternas behov förändras kostnaderna. 
 
Särskilt boende för äldre (SÄBO) har 250 delade turer per månad. Kostnaden för att ta 
bort delade turer har räknats ut utifrån att den ena delen av turen (5 timmar) tas bort 
och ersätts med annan medarbetare.  
Totalt resulterar det i 1250 timmar per fyra veckor. Per månad motsvarar det en ökad 
kostnad med cirka 450 000 kronor.  
Under ett år motsvarar det 16 250 timmar och innebär en ökad kostnad med 5,8–5,9 
Mkr. Då antalet årsarbetare skulle öka finns även ett behov av ytterligare två 
enhetschefer för att hantera mängden medarbetare. Det innebär en ökad kostnad med 
1,5 Mkr.  
Totalt skulle då kostnaden öka med 7,3–7,4 Mkr för SÄBOs verksamhetsområde.  
 
Hemtjänsten (HTJ) har 240 delade turer per månad.  
Kostnaden för att ta bort delade turer har räknats ut utifrån att den ena delen av turen 
(5 timmar) tas bort och ersätts med annan medarbetare.  
Totalt resulterar det i 1 200 timmar per fyra veckor. Per månad motsvarar det en ökad 
kostnad med cirka 410 000 kronor. 
Under ett år motsvarar det 15 600 timmar och innebär en ökad kostnad med 5,3 Mkr 
per år för hemtjänstens verksamhetsområde.  
 
Funktionsnedsättningsområdet (FO) har endast medarbetare med nattjänstgöring som 
arbetar delade turer. Det inträffar då de deltar i arbetsplatsträffar var fjärde vecka. För 
att undvika att medarbetare arbetar delade turer vid dessa tillfällen skulle timvikarie 
behöva tillsättas natten inför samt natten efter arbetsplatsträffen. Det skulle innebära 
en ökad kostnad med 22 400 kronor per månad. Under ett år innebär det en ökad 
kostnad med 300 000 kronor för FOs verksamhetsområde.    
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 

Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☐ NEJ ☒ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☐ NEJ ☒ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☐ NEJ ☒ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Om NEJ – varför inte? Skrivelsen hanterar främst beräkning av kostnader för en 
förändring av medarbetares arbetstid.  
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 

naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 

utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 

väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 

tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 

barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 

missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 

utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 

kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 

barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 

ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 

rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-

nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 

jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 

 


