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Tillämpningsanvisning 

Denna tillämpningsanvisning är en bilaga till Kollektivavtal 2017 om rätt till heltid – deltid 

en möjlighet och om individuell verksamhetsanpassad schemaläggning avseende Personliga 

assistenter, mellan Göteborgs Stad och fackförbundet Kommunal. Parterna är överens om 

att bilagan inte har kollektivavtals ställning. Om parterna kommer överens om revidering 

av tillämpningsanvisningen ändras datering och versionsangivelse.  

Kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter börjar gälla 2017-10-01 och ersätter 

tidigare avtal med samma rubricering och med Dnr 1821/11. Det gamla avtalet gäller till 

dess ny lokal överenskommelse träffats mellan förvaltningslokala parter med anledning av 

det nya heltidsavtalet 2017 avseende Personliga assistenter. De kommuncentrala parterna 

förutsätter att sådana lokala överenskommelser har träffats senast 2018-03-31. Om inte 

lokal överenskommelse kan träffas före 2018-03-31, ska detta i god tid anmälas till 

kommuncentrala parter, dock senast 2018-01-31. 
 

Definitioner 
 
Med ”Rätt till heltid – deltid en möjlighet” avses individuell verksamhetsanpassad 

schemaläggning i kombination med arbetsgivarens och medarbetarens möjlighet att 

schemalägga vissa arbetspass som ”verksamhetspass” eller ”resurspass”.  

Med ”Individuell, verksamhetsanpassad schemaläggning” avses arbetstidsscheman som 

kan variera i antalet timmar mellan olika schemaperioder utifrån verksamhetens behov. 

Sådana arbetstidsscheman ger också medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetstid inom 

ramen för verksamhetens bemanningsbehov. Beroende på antalet timmar som lagts ut 

under schemaperioden skapas ett positivt eller negativt saldo i förhållande till den enskilde 

medarbetarens arbetstidsvillkor enligt anställningsavtalet. 

Med ”resurspass” menas att medarbetaren schemalägger sig tillgänglig för arbete på egen 

eller annan enhet i enlighet med de regler som lokala parter kommit överens om. 

Medarbetaren anger om hen önskar arbeta ett tidigt eller sent arbetspass alternativt natt. 

Bemanningsenheten får över resurspassen som s.k. tillgänglig tid och bemannar 

organisationens behov av vikarier och extrapersonal i samband med oplanerad frånvaro i 

max 14 dagar. Den exakta arbetstiden meddelas medarbetaren snarast möjligt. Ett 

resurspass kan innebära att medarbetaren vid fastställandet av schemat ännu inte vet när 

och var arbetspasset ska utföras. Arbetspasset kan komma att utföras både inom och 

utanför det egna schemaområdet. (Se vidare under rubriken ”Resurspass” i dessa 

Tillämpningsanvisningar.) 

Med ”verksamhetspass” menas ett tidssatt arbetspass där medarbetaren vid fastställandet 

av schemat känner till sin arbetstid, men är tillgänglig för arbete inom sitt eget 

schemaområde.  
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Ett verksamhetspass kan planeras in i samband med schemaläggningen, men ett 

traditionellt arbetspass kan också under pågående schemaperiod omvandlas till ett 

verksamhetspass, t ex. vid oförutsedda förändringar av verksamhetens behov. Om 

bemanningsbehov saknas inom eget schemaområde kan verksamhetspasset föras över till 

Bemanningsenheten och det omvandlas då till ett Resurspass. (Se vidare under rubriken 

”Verksamhetspass” i dessa Tillämpningsanvisningar.) 

Med ”schemaområde” menas det område inom vilket enheter/chefer och medarbetare 

samarbetar kring schemaläggningen. Det kan t.ex. vara ett större område där två eller fler 

chefer samarbetar för att kunna säkerställa en bra bemanning för brukarna under den 

kommande schemaperioden. Arbetssättet ökar medarbetarnas möjlighet att få igenom 

föreslagna ledigheter och minskar behovet av att schemalägga resurspass. 

Med ”centraliserad schemakorrigering” menas att schemakorrigeringen inte sköts på 

varje enskild avdelning utan samordnas för t.ex. ett schemaområde, en verksamhet eller 

hela förvaltningen. Att organisera schemakorrigeringen på detta sätt medför att 

medarbetarnas möjlighet att få igenom lediga dagar och övriga schemaönskemål ökar. 

”Skuggschema” kallas den arbetstidsförläggning som medarbetare önskar sig och som 

anges i samband med schemaläggning av resurspass. Om resurspasset inte utnyttjas ska 

medarbetaren arbeta enligt sitt skuggschema. 

Begränsningsperiod är i detta avtal detsamma som schemaperiod. Schemaperioden vid 

individuella verksamhetsanpassade scheman kan uppgå till högst 16 veckor 

Beräkningsperiod är den tidsperiod som fastställs för beräkning och uppföljning av 

arbetstid i olika hänseenden. 

”Förstärkt schemaönskemål” avser den tid som arbetstagaren vid schemaläggningen är 

särskilt angelägen om att få vara ledig. I de lokala överenskommelserna anges om 

förvaltningen ska tillämpa denna möjlighet för medarbetarna och hur många timmar som i 

så fall omfattas varje schemaperiod. I schemasystemet benämns denna tid som ”vetotid”. 

Om förvaltningen väljer att tillämpa ”förstärkt önskemål” ska denna tid, med beaktande av 

verksamhetens behov, särskilt värnas. 

 

Arbetsmiljö och arbetstidsfrågor 
 
Medarbetarens schema är en viktig arbetsmiljöfaktor och påverkar både kvaliteten i 

arbetet, sjukfrånvaro och arbetstillfredsställelse. Ur ett hälsoperspektiv är det angeläget 

att som chef tänka på arbetspassens längd, antal arbetspass i rad utan fridag, arbetstidens 

förläggning etc. I kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter regleras t ex. att ett 

arbetspass med vissa undantag inte får vara längre än 10 timmar och att delade turer inte 

får schemaläggas. Om medarbetaren själv önskar schemalägga delad tur kan dock chef 

göra undantag och godkänna en sådan schemaläggning utifrån verksamhetens behov. 

Chef ska i så fall informera lokal facklig företrädare om sådant undantag innan 

schemaperioden börjar gälla.  

 

Träffar förvaltningslokala parter lokal överenskommelse som även omfatta medarbetare 

som i huvudsak arbetar på natten och som har en veckoarbetstid om 36 timmar och 20 

minuter (36,33) får arbetspassen även för dessa i normalfallet vara högst 10 timmar. 
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Det är viktigt att varje chef informerar, diskuterar och följer upp arbetstids- och 

schemafrågor med sina medarbetare då dessa frågor utgör en viktig del av arbetsmiljön 

som ska hanteras löpande på APT i enlighet med de regler som gäller i det lokala 

kollektivavtalet Samverkan Göteborg. 

 

Exempel på bemanningsfrågor som hanteras på APT: 

 
 

- information om verksamhetens behov av resurser under kommande schemaperiod i 

förhållande till enhetens totala tillgång på personalresurser, 

- behovet av att schemalägga verksamhetspass samt hur många resurspass respektive 

medarbetare ska schemalägga under den kommande schemaperioden, 

- antalet arbetsplatser som medarbetarna ska fullgöra resurspass på, 

- information om längden på kommande schemaperiod, 

- schemaläggning som chef eller facklig organisation bedömer kunna leda till ohälsa 

bör tas upp till diskussion både med enskilda berörda medarbetare och i arbetslaget. 

 

Om chef ser behov av att förändra schemaperiodens längd, tillfälligt eller varaktigt, ska 

denna fråga samverkas i LSG. 
 

Hälsounderssökningar vid nattarbete 
 

 

De medarbetare som arbetar mer än 38 procent av sin årsarbetstid på natten ska erbjudas 

hälsoundersökningar i enlighet med Arbetsmiljöverkets förordning om ”Medicinska 

kontroller i arbetslivet”. Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning innan nattarbete 

påbörjas första gången, därefter ska periodiska läkarundersökningar erbjudas med 6 års 

mellanrum till dess medarbetaren fyllt 50 år, därefter med 3 års mellanrum. Se vidare 

AFS 2005:6. 
 

Arbetspassens längd, rast, måltidsuppehåll och nattarbete 

 

Parterna är överens om att det ur ett långsiktigt hälsoperspektiv är angeläget att inte 

schemalägga för långa arbetspass. Ett schemalagt arbetspass får genom kollektivavtal 2017 

avseende Personliga assistenter, inte överstiga 10 timmar per dygn, undantaget jourtid, samt då 

längre arbetspass kan motiveras för att tillgodose en enskild brukares beslutade bistånd. Dock 

gäller reglerna i HÖK/AB och ATL. För Medarbetare som i huvudsak arbetar på natten och som 

har en veckoarbetstid om 36 timmar och 20 minuter (36,33) får ett arbetspass normalt vara 

högst 10 timmar per dygn (se särskilt avsnitt angående ”Arbetstidsförläggning för medarbetare 

med sysselsättningsgrad 36,33 tim/vecka”, nedan). Med dygn avses tiden mellan två dygnsbryt. 

 

Aktuell forskning visar att arbetsgivaren ur arbetsmiljösynpunkt bör sträva efter att organisera 

verksamheten på ett sådant sätt att ensamarbete undviks, ger medarbetarna tid till erforderlig 

planering, dokumentation och uppföljning samt möjlighet att ta rast efter max 5 timmar. Även 

om kollektivavtalet ”Allmänna bestämmelser” ger arbetsgivaren möjlighet att tillämpa 

måltidsuppehåll för de medarbetare som arbetar natt, bör arbetsgivaren alltid se över 

möjligheten att schemalägga en längre rast. Det är minst lika viktigt för medarbetare som 

tjänstgör på natten att kunna gå ifrån för att kunna äta och vila.   
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Parterna rekommenderar därför att förvaltningarna ser över om det är möjligt att organisera 

avlösning och schemalägga rast även för de medarbetare som arbetar natt. Om chef bedömer att 

verksamheten kan organiseras på ett sådant sätt att rast kan schemaläggas även på natten ska 

sådan schemaändring hanteras i enlighet med AB § 13 moment 5, st 1. Det innebär att det inte 

räcker med att de lokala fackliga företrädarna har tittabehörighet i schemasystemet, 

arbetsgivaren måste aktivt informera berörd facklig organisation i enlighet med ovanstående 

moment i AB. 

 

Att inte veta exakt när man ska arbeta är en av de saker som på sikt kan påverka en 

medarbetares hälsa. Arbetsgivaren bör därför sträva efter att medarbetarna vid schemats 

fastställande i så stor utsträckning som möjligt ska veta när ett arbetspass börjar och slutar 

under schemaperioden. Parterna är överens om att staden successivt bör utveckla 

schemaprocessen mot mer samplanering och centraliserad schemakorrigering så att 

behovet av resurspass successivt minskar och om några år helt försvinner (Se vidare under 

rubriken ”Resurspass” i dessa Tillämpningsanvisningar.) 

 

Arbetstidsförläggning för medarbetare med sysselsättningsgrad 36,33 tim/vecka  
 

 

Med stöd av kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter och dessa 

Tillämpningsanvisningar kan förvaltningslokala parter träffa lokal överenskommelse, 

som även omfatta medarbetare som i huvudsak arbetar på natten och som har en 

veckoarbetstid om 36 timmar och 20 minuter (36,33). Följande skall då gälla; 

 

a) Medarbetare med ordinarie arbetstid förlagd i huvudsak till natten och som har en 

veckoarbetstid om 36 timmar och 20 minuter (36,33) får schemalägga arbetstid mellan  

kl. 15.00 och kl. 09.00, dock får arbetspasset normalt inte vid något tillfälle överstiga 10 

timmar (ordinarie arbetstid).   

b) Medarbetare som i huvudsak arbetar på natten och som har en veckoarbetstid om  

36 timmar och 20 minuter (36,33) ska schemalägga rast om minst 30 minuter om 

arbetstiden förläggs till dag/kväll och omfattar minst 5 timmar.  

c) Vid traditionellt nattarbete får måltidsuppehåll tillämpas enligt AB § 13 mom. 6 a). Om 

chef bedömer att verksamheten kan organiseras på ett sådant sätt att rast kan 

schemaläggas även på natten ska sådan schemaändring hanteras i enlighet med AB § 13 

moment 5, st 1. I samband med en sådan förändring krävs en dialog med lokala fackliga 

företrädare. I denna situation räcker det inte med den tittabehörighet i schemasystemet 

som enligt detta avtal ersätter momentet i AB (se avtalets § 5, punkt j).  

d) Medarbetare som i huvudsak arbetar på natten och som har en veckoarbetstid om 36 

timmar och 20 minuter (36,33) ska tillförsäkras 10 fridagar per fyra (4) veckorsperiod. 

Medarbetare som så önskar kan avstå enstaka fridag. 

e) Medarbetare som i huvudsak arbetar på natten och som har en veckoarbetstid om 36 

timmar och 20 minuter (36,33) schemaläggs för max 14 arbetspass på natten under 

varje schemaperiod om 4 veckor. Resterande veckoarbetstid schemaläggs på 

eftermiddag/kväll enligt punkt a) ovan. Inom ramen för verksamhetens behov har 

medarbetare som så önskar möjlighet att lägga ut fler än 14 traditionella nattpass. 
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Schemaläggning av ett kvällspass görs ur arbetsmiljösynpunkt lämpligast direkt efter en 

återhämtningsperiod eller så läggs det in som ett sista arbetspass innan nästa 

ledighetsperiod och därefter bör ytterligare en till två fridagar planeras in. Att avsluta en 

tjänstgöringsperiod av t.ex. två eller tre nätter med ett kvällspass innebär att 

återhämtningperioden förlängs fram till nästa tjänstgöringsperiod.  

 

Forskningen kring nattarbete visar att det är viktigt att inte schemalägga för många 

arbetspass i rad. Max tre till fyra nätter i rad, därefter bör en återhämtningsperiod 

planeras in. 

 

Rätt till heltid - deltid en möjlighet 
 

Medarbetare som omfattas av kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter och 

som har en deltidsanställning, ska erbjudas ett nytt anställningsavtal på heltid. Det gäller 

oavsett om medarbetaren är anställd för att arbetar dag, dag/kväll eller natt. 

Medarbetare med partiell sjukersättning från Försäkringskassan kan inte erbjudas 

heltidsanställning. 

 

Rätt till partiell tjänstledighet 

 

De medarbetare som inte vill arbeta heltid beviljas partiell tjänstledighet. 

Partiell tjänstledighet enligt kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter ger 

motsvarande löneavdrag m.m. som tjänstledighet för enskild angelägenhet utan lön enligt 

Allmänna Bestämmelser (AB). 

 

I stadens lönesystem Personec finns en särskild frånvaroorsak för de som arbetar deltid 

enligt kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter. Orsaken heter ”Delledighet 

kollektivavt”. Partiell ledighet med stöd av kollektivavtal 2017 ska inte förväxlas med 

annan partiell tjänstledighet enligt lag och avtal (t ex föräldraledighet, studieledighet, 

fackligt arbete m.m.). 

 

Tjänstledighet enligt kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter gäller för ett år i 

taget. Om medarbetare under ett pågående ”tjänstledighetsår” vill förändra sin 

sysselsättningsgrad, kan hen inkomma med ansökan om utökad eller minskad 

tjänstledighet alternativt om att få gå upp på heltid. I dessa fall bedömer arbetsgivaren 

utifrån verksamhetens behov om det är möjligt att bevilja ansökan. 
 

Datum för när medarbetarna årligen ska inkomma med ansökan om förlängd partiell 

tjänstledighet regleras mellan de lokala parterna i den lokala överenskommelsen. 

 

Resurspass 
 

Alla medarbetare som omfattas av kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter 

har skyldighet att vid behov schemalägga resurspass. Skyldigheten omfattar även de 

medarbetare som avböjt erbjudande om heltidstjänst.  
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Det resurspass som bokas av bemanningsenheten får inte vara kortare än 1/5-del av 

medarbetarens veckoarbetstid. Medarbetaren ska inte behöva få minustid p.g.a. att ett för 

kort arbetspass bokas in. 

 

Resurspassen får utgöra max 20 procent av den enskilde medarbetarens sammanlagda 

veckoarbetstid under schemaperioden. Det motsvarar för en heltidsanställd ca två (2) 

resurspass varannan vecka Arbetsgivaren bör också begränsa antalet arbetsplatser/brukare 

som medarbetaren ska kunna göra resurspass på. Det krävs introduktion på de aktuella 

arbetsplatserna/brukarna innan ett resurspass kan genomföras. Parterna rekommenderar ur 

arbetsmiljösynpunkt att medarbetarens arbetsskyldighet sammantaget med det egna 

schemaområdet begränsas till max fem arbetsplatser alternativt max sju brukare med beslut 

om personlig assistans.  

 

Medarbetare som vill göra fler resurspass än vad som regleras i avtalet, kan ta upp frågan 

med sin chef. Om sådan överenskommelse träffas får andelen resurspass inte överstiga 50 

procent av den sammanlagda arbetstiden under schemaperioden. Chef ska informera lokal 

facklig företrädare om överenskommelsen innan schemaperioden börjar gälla. Sådan 

överenskommelse kan till exempel göras årsvis i samband med tidpunkten då 

medarbetarna ska inkomma med önskemål om partiell tjänstledighet. 

 

Resurspass för medarbetare som huvudsakligen arbetar natt och som har en 

veckoarbetstid på 36,33 tim/vecka: 

 

a) För dessa medarbetare tillämpas i första hand schemalagda verksamhetspass  

(se § 7), men resurspass i enlighet med § 6 får också schemaläggas. 

b) Resurspass på dagtid får endast planeras in om medarbetaren själv önskar arbeta 

dagtid. 

c) Om verksamheten har behov av att schemalägga resurspass för nattpersonal krävs 

att förvaltningen kommer överens med lokala fackliga företrädare om hur dessa ska 

schemaläggas och hanteras (tillgänglighet, skuggpass, antal arbetsplatser, 

introduktion etc.).  

d) Andelen schemalagda resurspass får utgöra högst 20 procent av individens totala 

arbetstid under begränsningsperioden. Avser de arbetspass där medarbetaren inte 

vet när det börjar och slutar när schemat har fastställts.  

 

Behov av att schemalägga resurspass 

 

Utifrån verksamhetens resurs- och bemanningsplanering avgör chef inför varje ny 

schemaperiod hur stort behovet är av att schemalägga resurspass, d.v.s. det antal timmar 

som medarbetarna utifrån sin veckoarbetstid ska schemalägga men som inte ryms inom 

schemaområdets totala bemanningskrav. Observera att behovet av att schemalägga 

resurspass uppstår först när tillgången på personalresurser överstiger 

enhetens/schemaområdets bemanningsbehov.  

 

 



     
 

 7 (13)  Version 1 2017-09-08 

 

 

Med individuell verksamhetsanpassad schemaläggning finns möjlighet att ta ut fler eller 

färre timmar i schemaläggningen än vad sysselsättningsgraden innebär under en 

schemaperiod. Möjligheten att schemalägga resurspass minimerar arbetsgivarens behov 

av att lägga ut fler eller färre timmar under en schemaperiod. 

 

Förplanering av känd frånvaro 

 

Genom förplanering av känd frånvaro i så stor utsträckning som möjligt samt 

samplanering vid schemaläggningen mellan avdelningar, gruppbostäder etc. (s.k. 

schemaområden) kan verksamheten till största del bemannas med egen månadsavlönad 

personal och behovet av att schemalägga resurspass och att anställa timavlönad personal 

minskar.  

 

Arbetssättet förutsätter att verksamheten i grunden har en tillräcklig grundbemanning för 

att kunna täcka schemaområdets samlade behov av vikarier i samband med 

korttidsfrånvaro och behov av tillfälliga personalförstärkningar. 

 

Schemaläggning av resurspass samt vidden på tillgänglighet 

 

För att underlätta bemanningsenhetens matchningsarbete bör tillgängligheten på 

resurspassen vara så vid som möjligt. Tillgängligheten ska stämmas av så att reglerna om 

dygns- och veckovila uppfylls.  

 

Chef har rätt att, innan schemat godkänns, föreslå och besluta om annan förläggning om 

det visar sig att för många medarbetare lagt sig tillgängliga för resurspass på samma dag 

eller på dagar då efterfrågan på vikarier normalt sett är låg. 

 

Förvaltningslokala parter kommer överens om hur resurspassen ska schemaläggas och 

om man vill arbeta med en vid tillgänglighet eller om man vill arbeta med fasta tidssatta 

resurspass där medarbetaren vid schemaläggningen väljer vilken tid på dygnet man vill 

arbeta. Bemanningsenheten är en viktig part att ha med i denna diskussion. 
 

 

Skuggschema 

 

Om förvaltningen tillämpar en vid tillgänglighet i samband med schemaläggningen av 

resurspass ska medarbetaren alltid ange ett så kallat skuggschema i schemasystemets 

anteckningsfällt. Det kan finnas olika valmöjligheter i olika förvaltningar beroende på 

vad lokala parter kommit överens om, t ex. tidigt pass, sent pass, dagpass, nattpass. 

Skuggschemat anger dels när medarbetaren helst vill arbeta, dels när arbetspasset ska 

utföras om medarbetaren inte får något arbetspass av bemanningsenheten den aktuella 

dagen.  
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Om arbetsgivaren behöver erbjuda annat arbetspass än det medarbetaren önskat 

 

Kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter anger att om arbetsgivaren 

(bemanningsenheten) inte kan erbjuda medarbetaren det arbetspass som angetts i 

skuggschemat ska medarbetaren ha information om bytet till annan arbetstid snarast 

möjligt, dock senast dagen innan arbetspasset ska utföras. I det fall resurspasset ska 

utföras dag efter ledig dag ska medarbetaren i största möjliga utsträckning få beskedet 

redan innan den senast utförda arbetsdagen är slut.  

 

Resurspass för medarbetare med sysselsättningsgrad 36,33 tim/vecka 

 

Om förvaltningen har behov av att schemalägga resurspass för den som arbetar natt 

behöver reglerna kring skuggpass och tillgänglighet diskuteras mellan de lokala parterna 

och bemanningsenheten samt skrivas in i den lokala överenskommelsen. 

 

Arbetsgivaren ska normalt inte planera in resurspass på dagtid för nattpersonal. 

Medarbetare som kontinuerligt arbetar natt och har en veckoarbetstid på 36,33 tim/vecka 

kan dock om hen så önskar få utföra resurspass på dagtid eller kvällstid under 

förutsättning att det finns behov av detta i verksamheten. Arbetsgivaren har i dessa fall 

ansvar för att det finns schemamässiga förutsättningar för ett sådant arbetspass och 

tillräcklig tid till återhämtning. 

 

Outnyttjat resurspass  

 

Om ett resurspass inte utnyttjas ska medarbetaren arbeta med lämpligt uppdrag inom 

överenskommen verksamheten, i enlighet med skuggschemat. Om medarbetaren hunnit 

anlända till sin ordinarie arbetsplats när en placering meddelas från bemanningsenheten, 

ska denne påbörja tjänstgöringen vid den beställande enheten så snart det är möjligt.  

För en sådan dag avräknas i fastställt schema snittarbetstiden från tjänstgöringsgraden 

(d.v.s. 1/5-del av veckoarbetstiden). Tidbankssaldot en sådan arbetsdag ska alltid bli 

plus/minus 0.  

 

Ett schemalagt resurspass som inte utnyttjats av bemanningsenheten, kan av chef flyttas 

över till egen eller annan arbetsplats inom schemaområdet, men medarbetarens arbetstid 

enligt skuggschemat ska då gälla om inte chef och medarbetare kommer överens om 

annat. Resurspasset omvandlas då formellt till ett tidsbestämt verksamhetspass. 

 

Förläggning av resurspass i annan verksamhet 

 

Resurspass kan utföras även i andra verksamheter/sektorer än den egna, under förutsättning 

av att den egna verksamhetens bemanningsbehov är täckt. Chef och medarbetare måste vara 

överens om det och medarbetaren måste ha tillräcklig kompetens för uppdraget. Detta ger 

medarbetare som så önskar möjlighet att pröva på arbete inom andra verksamheter/sektorer 

än den hen för närvarande är anställd i. 
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Verksamhetspass 
 

Ett verksamhetspass är ett arbetspass där medarbetaren arbetar som resurs för 

verksamheten. Det innebär att medarbetaren är tillgänglig för att ersätta en kollega eller 

förstärka en arbetsplats inom ramen för sitt fastställda schema, oftast i samband med 

oplanerad frånvaro. Planerad frånvaro skall i första hand täckas med månadsavlönade 

medarbetare vid schemaläggningen.  

 

Verksamhetspassen hanteras av berörda enhetschefer och skickas inte som resurspassen 

till bemanningsenheten. 

 

Ett schemalagt verksamhetspass genomförs i första hand på den egna enheten/avdelningen/ 

gruppbostaden, i andra hand inom närmaste chefs övriga ansvarsområde och i tredje och 

sista hand hos någon annan chef som tillhör samma schemaområde. Efter dialog med 

medarbetaren avgör arbetsgivaren om medarbetaren har tillräcklig kompetens för att arbeta 

på en annan arbetsplats. 

 

Beroende på vilken grundbemanningen och hur resursbehovet ser ut inom 

schemaområdet planeras nödvändiga verksamhetspass normalt in i samband med 

schemaläggningen för att kunna användas i samband med oplanerad korttidsfrånvaro och 

behov av extra resurser. Ett eller flera traditionella arbetspass i fastställt schema kan vid 

oförutsedda förändringar i verksamheten behöva omvandlas till verksamhetspass. Det kan 

t ex. vara i samband med att en brukare avlider och bemanningsbehovet tillfälligt 

minskar. Berörda medarbetare ska så tidigt som möjligt informeras om behovet av 

förändringar. 

 

Verksamhetspassen är till skillnad från de flesta resurspassen alltid tidssatta vilket 

innebär att medarbetaren från det att schemat fastställts vet vilken arbetstid som ska gälla 

och man vet också att arbetet huvudsakligen ska utföras inom egen eller annan enhet som 

samplanerar schemaläggningen (schemaområdet). 

 

Omvandling av verksamhetspass till resurspass 

 

Om det inte finns behov av ett schemalagt verksamhetspass inom de områden som 

beskrivs ovan, kan enhetschefen lämna verksamhetspasset till bemanningsenheten för att 

få hjälp med att hitta en arbetsplats som har ett vakant resursbehov den aktuella dagen. 

Verksamhetspasset omvandlas då formellt till ett resurspass, dock med bibehållen 

schemalagd arbetstid. Arbetspasset ska då också räknas in bland de resurspass i övrigt 

som medarbetaren gör under schemaperioden som sammanlagt inte får överstiga  

20 procent av medarbetarens totala veckoarbetstid. 

 

Utveckling av schemaprocessen 
 

De av Kommunfullmäktige fastställda målen om rätt till heltid och att max 5 procent av 

den arbetade tiden får utföras av timavlönad personal gäller fortfarande för Göteborgs 

Stad. För att staden ska kunna nå dessa mål inom givna ekonomiska ramar krävs en 

kontinuerlig utveckling av schemaprocessen inom stadens ”dygnet-runt-verksamheter”.  
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En utökad grundbemanning och flexiblare tjänstgöring bidrar både till måluppfyllelse, en 

bättre arbetsmiljö och ökad kontinuitet i verksamheten. Parterna är därför överens om att 

det är av största vikt att staden fortsätter utveckla sitt arbete med bemanningsfrågorna. 

 

För att säkra framtids kompetensförsörjning inom berörda verksamheter behöver staden 

kunna erbjuda medarbetarna såväl heltidsanställning som en god arbetsmiljö.  

 

Vidare behöver medarbetare ha möjlighet att under perioder av sitt yrkesliv kunna välja 

att arbeta deltid genom partiell tjänstledighet. Det är också viktigt med en god 

bemanningsplanering och en väl fungerande och tydlig schemaprocess som ger 

medarbetare som så önskar möjlighet att påverka sin arbetstidsförläggning. 

 

För att berörda verksamheter inom den ekonomiska ramen ska våga öka sin 

grundbemanning och ha fler tillsvidareanställda medarbetare på heltid, ställs höga krav på 

kompetens och flexibilitet bland stadens medarbetare. Om en enhet anställer fler 

tillsvidareanställda för att även kunna täcka sitt eget behov av vikarier i samband med 

oplanerad korttidsfrånvaro så kommer det ibland att finnas arbetspass som överstiger 

enhetens egna bemanningsbehov. Medarbetare måste då kunna arbeta som s.k. 

verksamhetsresurs inom ramen för sitt fastställda schema.  

 

En fördel med att schemalägga verksamhetspass är att enheten i första hand med egen 

personal kan täcka behovet av korttidsvikarier när någon t.ex. blir sjuk eller är hemma för 

vård av barn. Det ökar förutsättningarna för en bättre kontinuitet för brukarna jämfört 

med om man använder sig av timavlönad personal via bemanningsenheten. 

Verksamhetspass kan planeras och schemaläggas som vanligt men de kan också läggas ut 

i samband med att schemat slutkorrigeras och det blir känt hur stort det totala 

vikariebehovet är inom schemaområdet under den kommande schemaperioden. 

 

Om flera enheter samarbetar kring schemaläggningen genom att använda sig av 

funktionen Avancerad Resursplanering (ARP) i stadens nuvarande schemasystem ges 

medarbetarna möjlighet att redan vid schemaläggningen lägga ut sin arbetstid på olika 

arbetsplatser inom schemaområdet. Det underlättar också möjlighet för medarbetaren att 

få igenom den arbetstidsförläggning man önskar samt att få den ledighet man vill ha 

under schemaperioden. Om det inte finns något bemanningsutrymme kvar en viss 

dag/period, kan även medarbetaren välja att schemalägga sig för ett verksamhetspass 

inom schemaområdet. Ju större ett schemaområde är ju lättare är det för medarbetarna att 

kunna påverka sin arbetstidsförläggning. Enheter som arbetar på detta sätt med sin 

schemaläggning minimerar behovet av att schemalägga resurspass.  

 

Ett annat utvecklingsområde är att om möjligt arbeta med tidssatta resurspass. Flera 

stadsdelar tillämpar redan denna arbetsmetod och har gjort det under en längre tid. Lokala 

parter i samråd med Bemanningsenheten enas om hur många olika tidssatta pass 

medarbetaren ska kunna välja på och Bemanningsenheten ser till att medarbetaren bokas 

på det pass hen har önskat sig. Då resurspassen är de som Bemanningsenheten matchar 

mot inkomna beställningar i första prioritet, har detta arbetssätt visat sig vara möjligt. 
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Parterna är överens om att staden ska sträva efter en ökad samplanering vid 

schemaläggningen för att successivt minska behovet av resurspass. Parterna ser redan 

idag denna effekt hos de stadsdelsförvaltningar som utvecklat sin samplanering vid 

schemaläggningen.  

 

Parterna är också överens om att staden bör utveckla schemaprocessen mot en utökad 

centralisering av den slutliga schemakorrigeringen. Det ger en helt annan överblick över 

det samlade resursbehovet vilket dels underlättar för cheferna att våga utöka sin 

grundbemanning. Det innebär också att medarbetare kan påverka sin 

arbetstidsförläggning och sin möjlighet att vara ledig.  

 

En centralisering av schemakorrigeringen frigör också ytterligare resurser. De 

medarbetare som tidigare arbetat med schemaläggning på varje enhet kan i stället lägga 

mer tid på andra arbetsuppgifter. De slipper dessutom att bli utsatta för påtryckningar från 

kollegor i samband med schemakorrigering. Målet vid slutkorrigering av 

schemaläggningen är en kombination av att få ett slutligt schema där bemanningen är 

anpassad till det aktuella verksamhetsbehovet, att värna kontinuiteten för brukarna samt 

att i möjligaste mån tillgodose medarbetarnas önskemål om arbetstidsförläggning. 

 

Bemanningsenheterna 
 

Bemanningsenheten har ett viktigt uppdrag när det gäller att stödja verksamheten med att 

bemanna de arbetspass som verksamheten inte klarar med egen ordinarie personal och 

användning av verksamhetspass.  

 

I första hand bemannas med chefens egen tillsvidareanställda personal som schemalagt 

resurspass. I andra hand bemannar man med tillsvidareanställda medarbetare som är 

anställda i bemanningsenheten. I sista hand bemannar man resursbehovet med timavlönad 

personal. De resurspass som schemalagts av medarbetarna går maskinellt över till 

Bemanningsenheten när schemat fastställts för den kommande schemaperioden. Passen 

kommer över som s.k. ”tillgänglig tid” och det är Bemanningsenhetens uppgift att matcha 

rekryteringsbehov med tillgänglig tid. Även timavlönade lägger in tillgänglig tid då de 

kan och vill arbeta. 

 

För att bemanningsenheterna ska kunna serva verksamheterna på ett optimalt sätt är det 

mycket viktigt att förvaltningen utarbetat gemensamma spelregler som gäller vid 

beställning av vikarier och extraresurser. Bemanningsenheternas uppdrag kan se väldigt 

olika ut beroende på hur stadsdelen valt att organisera verksamheten.  

 

Grunduppdraget för en Bemanningsenhet är att bemanna verksamheten med vikarier och 

extrapersonal vid oplanerad korttidsfrånvaro (< 14 dagar). Vikariebehov som är 14 dagar 

eller längre omfattas av LAS (lagen om anställningsskydd) och ska därför hanteras 

genom traditionell rekrytering.  
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Med de möjligheter som idag finns med schemaläggning av både verksamhetspass och 

resurspass finns goda förutsättningar för ett schemaområde att ha en högre 

grundbemanning än man annars skulle haft. Då minskas också sårbarheten när någon av 

medarbetarna blir sjuk eller beviljas annan ledighet som är längre än 14 dagar. Det är 

mycket viktigt att bemanningsenheten har ett tydligt uppdrag och att de spelregler som 

gäller är tydliga och kända av alla som använder enheten.  

 

För att en chef ska våga öka sin grundbemanning, så måste de få stöd med att löpande 

kunna hålla rätt bemanningsnivå. De måste få hjälp av bemanningsenheten att hitta lediga 

arbetspass på andra enheter när de ibland har en för hög bemanning i förhållande till 

bemanningskravet. Detta går inte alltid att planera i förväg vilket innebär att ett inplanerat 

pass ibland måste omvandlas till ett resurspass. 

 

Att beakta inför tecknande av förvaltningslokal överenskommelse 
 

I Kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter, § 11, anges vilka delar som måste 

hanteras vidare mellan de lokala parterna på respektive förvaltning. Det är frågor som 

p.g.a. stadsdelarnas olika förutsättningar och organisation inte kan regleras mellan 

kommuncentrala parter. Varje förvaltning behöver därför träffa en lokal 

överenskommelse med de lokala fackliga företrädarna om de delar som framgår av 

kollektivavtalet 2017. I övrigt gäller det som centrala parter avtalat och som framgår av 

Kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter. Avtalet gäller fr.o.m. 2017-10-01 

och ersätter tidigare avtal med samma rubricering och med Dnr 1821/11. Det gamla 

avtalet gäller till dess ny lokal överenskommelse träffats mellan förvaltningslokala parter 

med anledning av det nya heltidsavtalet 2017.  

De kommuncentrala parterna förutsätter att sådana lokala överenskommelser har träffats 

senast 2018-03-31. Om inte lokal överenskommelse kan träffas före 2018-03-31, ska 

detta i god tid anmälas till kommuncentrala parter, dock senast 2018-01-31. 

 

1. I vilka verksamheter/sektorer/enheter samt för vilka yrkesgrupper Kollektivavtal 

2017 om ”rätt till heltid – deltid en möjlighet och individuell verksamhetsanpassad 

schemaläggning”, ska tillämpas.  

 

 Förvaltningslokala parter kan träffa en överenskommelse som gäller för hela 

verksamheter/sektorer alternativt överenskommelser för olika enheter eller delar av 

verksamheter/sektorer.  

 

Förvaltningslokala parter kan träffa överenskommelse om att reglerna i 

Kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter även skall omfatta medarbetare 

som i huvudsak arbetar natt och som har en veckoarbetstid om 36 timmar och 20 

minuter (36,33). 
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2. Hur förvaltningen ska arbeta med schemaprocessen inom berörda verksamheter, om 

och hur t.ex. förvaltningen väljer att tillämpa möjligheten till ”förstärkt 

schemaönskemål”, samt vem (funktion/befattning) som är ansvarig för processens 

olika delar.  

 

Mycket av detta har förvaltningslokala parter redan kommit överens om i tidigare 

lokala överenskommelser, men det kan vara aktuellt att se över och revidera vissa 

delar av processen utifrån de erfarenheter som hittills har gjorts.  

 

Eventuella organisationsförändringar kan också påverka behovet av översyn av 

schemaprocessen och den lokala överenskommelsen. 

 Parterna ser det som angeläget att stadsdelsförvaltningarna fortsätter att utveckla sin 

schemaprocess mot mer samordnad schemaplanering och mer centraliserad 

schemakorrigering. Se vidare sid. 8 - Utveckling av schemaprocessen. 

 

3. Tidpunkt varje år då medarbetare ska komma in med ansökan om partiell 

tjänstledighet i enlighet med Kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter 

”Rätt till heltid – deltid en möjlighet”, samt från vilken tidpunkt ledigheten ska gälla 

(§ 10). Lokala parter har i tidigare överenskommelse reglerat detta. I de fall där det 

fungerat väl för verksamheten finns det sannolikt ingen anledning att göra 

förändringar.  

 

4. Om förvaltningen bedömer att det är nödvändigt att schemalägga resurspass för de 

medarbetare som är anställda för att arbeta kontinuerlig natt och som har en 

veckoarbetstid om 36,33 tim/vecka, krävs att förvaltningen kommer överens med 

Kommunals lokala företrädare om hur detta ska hanteras. Se reglerna för resurspass i 

§ 6, i kollektivavtal 2017 avseende Personliga assistenter. Behovet och hanteringen 

beror på de lokala förutsättningar som finns i berörd stadsdel, och bör också 

diskuteras i samråd med Bemanningsenheten. 

 

5. Den lokala överenskommelsen bör också hantera hur och var arbetstidsfrågorna ska 

samverkas och följas upp, vilka frågor som ska hanteras på FSG respektive LSG och 

vilka frågor ska hanteras på APT tillsammans med medarbetarna. Arbetstidsfrågorna 

är viktiga, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. Se även den nya förordningen  

AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) som gäller fr.o.m. 2016-03-31. 

Förvaltningarna behöver tydliggöra vem som har ansvar för vad i bemanningsarbetet 

och i schemaprocessen, hur frågorna ska följas upp och var dialogen mellan parterna 

och information ska äga rum. 


