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Dnr KS 2019/154 

KF § 103 Svar på motion om översyn av de 
vårdanställdas scheman och arbetsbelastning - 
Karlsson (M), Ottosson (C), Törnell (KD) och 
Stenberg (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse punkt 1 i motionen som besvarad och punkt 

2 avslås. 

Reservation 

Michael Karlsson (M), Christer Törnell (KD), Ann Ottosson (M), Leif Aronsson 

(C), Peter Stenberg (L), Anders Bäckström (C), Lillemor Hårdstedt (KD) och Ulla 

Berne (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsson (M), Ottosson (C), Törnell (KD) och Stenberg (L) har den 26 mars 2019 

lämnat in en motion angående de vårdanställdas schema och arbetsbelastning i 

Åmåls kommun. Motionärerna föreslår: 

1. att varje avdelning, med ansvarig chef och personal, ser över respektive 

scheman, och på ett konstruktivt sätt förbättrar för de anställda. Förslag på detta 

kan vara en återgång till tidigare 6-veckos scheman, eller någon typ av etablerad 

skift-gång där balansen mellan arbete och återhämtning noga utprovats 

(exempelvis 3-, 5- skift). 

2. att grundbemanningen ska öka. Är den för låg måste fler personal anställas. 

Behovet ska styra varje verksamhets nyanställningar. 

Motionen remitterades till välfärds- och arbetsmarknämnden som förslår att punkt 

1 ska anses besvarad och att punkt 2 ska avslås. Välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen har efter uppdrag från kommunfullmäktige sedan 

2016 arbetat med heltid som norm vilket har inneburit att man fortlöpande ser 

över bemanning och schemaläggning på samtliga enheter för att kunna möta 

brukarnas behov, ge förutsättningar att fler ska kunna arbeta heltid samt att 

scheman ska uppfylla arbetstidslagstiftning och hälsosam arbetsmiljö.  

En översyn av schema och bemanning sker kontinuerligt eftersom behovet för 

brukarna inte är statiskt utan varierar. Bemanningen är utefter behov och gällande 

ekonomiska förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 13 maj 2020 § 113 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 11 januari 2020 

- Protokollsutdrag välfärds- och arbetsmarknadsnämnden den 29 januari 2020 § 7 
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- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

den 2 januari 2020 

- Motion från Karlsson (M), Ottosson (C), Törnell (KD) och Stenberg (L) den 26 

mars 2019 

Yrkande 

Michael Karlsson (M) och Christer Törnell (KD) yrkar bifall till motionen som 

helhet. 

Michael Karlsson (S) och Sofia Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut att anse punkt 1 i motionen som besvarad och att punkt 2 avslås. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterr att det finns två förslag till beslut, dels bifallsyrkandet till 

motionen som helhet från Michael Karlsson (M) och Christer Törnell (KD), dels 

bifallsyrkandet till kommunstyrelsen förslag till beslut som lagts av Michael 

Karlsson (S) och Sofia Karlsson (S). 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar att godkänna förslaget från kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 

__________ 


