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Nr 149. Motion av Jeannette Esca-
nilla (V) om att avsk affa delade turer 
inom vård och omsorgen 
KSN-2012-0796 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till ärendets 
föredragning. 
 
Erik Pelling, Hilde Klasson, Bengt Westman, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V) reserverar sig till förmån för 
bifall till motionen. 
 
Uppsala den 7 maj 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Erik Pelling, 
Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Jeannette Escanilla (V) har i en motion, väckt den 
28 maj 2012, föreslagit kommunfullmäktige be-
sluta att delade turer ska avskaffas inom vård och 
omsorgen i Uppsala kommun. Motionen återges i 
ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Yttrande har inkommit från styrelsen för Vård och 
bildning. Styrelsen anser att utgångspunkten är att i 
möjligaste mån undvika delade turer. Med nu-
varande förutsättningar menar styrelsen dock att 
delade turer är att föredra framför fler arbetspass 
fördelade på fler dagar och/eller tätare helgtjänst-

göring. Med slopade delade turer bedömer styrel-
sen att fler deltidsanställda medarbetare behövs, 
något som i sin tur skulle motverka kommunens 
inriktning om att kunna erbjuda heltidsanställ-
ningar. 
 
Förvaltningen arbetar med scheman och beman-
ning på ett flexibelt sätt för att så långt som möjligt 
kunna erbjuda, de som önskar, heltid inom vård- 
och omsorgsyrkena. Arbetet intensifieras i ännu 
högre grad utifrån den av kommunstyrelsen antag-
na riktlinjen om arbetstid.  
 
Reservation har anförts av (V), (S) samt (MP), 
bilaga 2.  
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen antog vid sammanträde 13 juni 
2012 nya riktlinjer för arbetstid med utgångspunkt 
i den av fullmäktige antagna arbetsgivarpolicyn. I 
riktlinjerna slås fast att kommunen tillämpar, inom 
ramen för verksamhetens behov och förutsätt-
ningar, heltid som norm för tillsvidareanställda 
medarbetare. Förläggning och omfattning av ar-
betstid är i första hand alltid en fråga om verk-
samhetens behov för att uppnå önskat resultat.  
 
Delade turer är mest vanligt inom äldreomsorgen 
och växelboenden inom hemvården. Generellt ar-
betar medarbetare inom omvårdnadsområdet 
endast en delad tur per femveckorsperiod. Konsek-
vensen av att ta bort delade turer helt skulle 
mycket troligt innebära ett ökat antal deltidsan-
ställda, det vill säga fler och kortare arbetspass, för 
att kunna svara upp mot verksamhetens behov. Fler 
deltidsanställda i sin tur innebär att de boende 
möter fler medarbetare, något som kan skapa en 
känsla av minskad kvalitet och trygghet inom 
vården. Kommunens inriktning är för övrigt att 
komma bort från ofrivilliga deltidstjänster. 
 
Kommunen organiserar arbetet med scheman och 
bemanning på ett flexibelt sätt, med hög del-
aktighet från medarbetarna, för att så långt som 
möjligt kunna erbjuda medarbetare önskad syssel-
sättningsgrad, inte minst inom vård- och omsorgs-
yrkena.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej aktuellt med föreliggande förslag. 
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