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Även om förändringar ofta känns skrämmande, 
är alternativen inte att föredra. Utan utveckling 
avstannar även den bästa verksamhet och 
tanken är naturligtvis att ett förändringsarbete 
ska leda till något bättre. Sedan i höstas 
är det planeringsenheten, tillsammans 
med personalkontoret, som arbetar för en 
långsiktig och hållbar kompetensförsörjning 
i Söderköpings kommun. Enhetens 

Förändringar tar tid. De rubbar vårt sätt att tänka, utmanar vår 

livssituation och tvingar oss att testa nya vägar. Planeringsenheten 

i Söderköpings kommun arbetar som stödfunktion i den 

förändringsprocess som just nu pågår inom kommunens 

socialförvaltning. Arbetet  är en del av en nationell åtgärdsplan 

som syftar till att försöka lösa den enorma rekryteringsutmaning 

hela den svenska välfärdssektorn står inför.

fokusområden är hälsosamma scheman, 
optimal planering av personalresurser, heltid 
som norm samt rekrytering och tillsättning 
av vikarier. Dessa frågor är högt prioriterade 
utifrån kompetensförsörjning, kvalitetssäkring 
och ekonomi.

- Hur vi bemannar välfärdssektorn är 
avgörande för vår framtid. Med stora 

pensionsavgångar måste vi rekrytera ny 
personal samtidigt som vi måste vara rädda 
om de medarbetare vi redan har. Andelen 
människor i arbetsför ålder minskar och antalet 
äldre med behov av vård ökar. Vi måste jobba 
smartare, sundare och mer hållbart. Det är 
viktigt ur fler aspekter och kommer att gynna 
oss alla på lång sikt, säger Rebecca Kreicberg, 
enhetschef  för planeringsenheten. 

JOBBA SMART 
OCH HÅLLBART
Utvecklingen mot Hälsosamma scheman och 
Heltid som norm utmanar schemaläggning 
av skiftgående personal. Förändringen av 
traditionell schemaläggning väcker känslor hos 
många berörda.

- Jag förstår att chefer och medarbetare är 
oroliga med tanke på den situation som 
råder. Det ställs högre krav nu än tidigare 
på att arbeta mer effektivt med bemanning 
och samplanering av personal över 
verksamhetsgränserna, säger Rebecca. Många 
chefer har flera områden att ta hänsyn till så 
som kvalitet, nöjda vårdtagare, ekonomi samt 
att medarbetarna trivs på arbetsplatsen och har 
hälsosamma scheman. Det är stora utmaningar. 
Samtidigt ska vi också sträva mot heltid som 
norm.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
arbetar tillsammans med Kommunal för 
att heltidsarbete ska bli norm. Heltid som 
norm införs inte bara för att öka mängden 
arbetstimmar i offentlig sektor. Det ökar också 
den ekonomiska tryggheten för individen och 

inte minst är det en jämställdhetsfråga, då 
det fortfarande oftast är kvinnor som arbetar 
deltid. 

- Jag inser att det kan vara svårt att få sin 
arbetssituation förändrad med hänvisning till 
positiva effekter som syns först om flera år 
men jag hoppas också på förståelse för att 
åtgärder behöver vidtas, säger Rebecca.

LYCKAT SAMARBETE 
PÅ ASPGÅRDEN  
Söderköping var tidiga med att optimera 
planeringen av personalresurser och är en av få 
svenska kommuner där Heltid som norm och 
Hälsosamma scheman redan implementerats. 
På Aspgårdens vård- och serviceboende är 
idag all personal anställda på heltid. Sara 
Olofsson, enhetschef  på Aspgården, berättar 
att nytänkande är A och O och att mod, 
kreativitet och dialog varit nyckelord genom 
förändringsprocessen.

-Det är lite av en balansgång mellan personliga 
önskemål och verksamhetens bästa. En timmes 
skillnad i schemat är knöligt för vissa, men den 

gör ju så stor skillnad för vårt totala resultat. 
Omställningen är ingen dans på rosor för 
någon men vi arbetar tillsammans för att hitta 
bra lösningar. Jag tror att vi alla måste lyfta 
blicken och se det större perspektivet, allt måste 
ju gå ihop i slutänden liksom, såväl ekonomiskt 
som hälsomässigt. Annars har vi till slut ingen 
verksamhet att förändra överhuvudtaget, vilket 
är mycket sämre, summerar Sara.  

Rebecca och Sara välkomnar delaktighet och 
uppmuntrar till engagemang, för att lyckas i ett 
förändringsarbete behövs gemensamma krafter. 
Inga detaljer är ristade i sten. Det finns inga 
facit. Att tänka och testa nytt innebär också 
att det blir fel ibland men för att veta vad som 
fungerar och inte måste man ändå våga prova. 
Tillsammans. 
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 - DET ÄR LITE AV 
 EN BALANSGÅNG 
MELLAN PERSONLIGA 
ÖNSKEMÅL OCH 
VERKSAMHETENS 
BÄSTA.

Rebecca och Sara 
välkomnar delaktighet 
och engagemang.

SÖDERKÖPING I FRAMKANT 
AV NATIONELL UTMANING.

Schemaläggning pågår på planeringsenheten.

Öppenhet och dialog är en förutsättning för framgång, menar Sara och Rebecca.Aspgårdens vård-och serviceboende har kommit långt i förändringsarbetet.Rebecca Kreicberg och Sara Olofsson arbetar tillsammans för att lösa bemanningsfrågan.


