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Omflyttning av 
medarbetare  
i Skellefteå kommun 
 

Syfte och omfattning 

Syftet är att tydliggöra hanteringsordningen vid omfördelning av medarbetare inom och 
mellan förvaltningarna inom Skellefteå kommun. Att arbetsgivaren ska kunna säkra 
personalförsörjningen inom samhällsviktiga funktioner. I det fall delar av ordinarie 
normal verksamheten stängs ned är utgångspunkten att medarbetare som tillhör de 
verksamheter ska omfördelas till annan verksamhet. Ingen ska vara hemma utan 
sysselsättning.  

Arbetsgivarens uppfattning är att det inte föreligger någon förhandlingsskyldighet vid 
omdisponering av personal vid pandemi. Detta enligt Allmänna bestämmelser (AB) § 6 
allmänna åligganden, att vikariera för annan. 
 
Vi eftersträvar att omfördelning av medarbetare sker frivilligt. 

Principer vid omfördelning av medarbetare  
 

Hanteras på 
respektive 
förvaltning  
 
 
 
 
 
 
 
 

I första hand - arbetsgivarens arbetsledningsrätt 
 
Redan anställda medarbetare 

• Omdirigering av medarbetare där behovet är som störst.  

• Erbjud ökad sysselsättningsgrad för medarbetare. 

• Medarbetare med företrädesrätt. 

Vikariatsförordnande inom ramen för anställningsavtalet. 

Exempel; förskolelärare från en förskola förflyttas som 
förskolelärare till en annan förskola. 
 

• Erbjud ökad sysselsättningsgrad för medarbetare alt kan 
medarbetaren erbjudas två anställningar. 
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Hanteras på 
respektive 
förvaltning 
 
 
 
 
 
Hanteras inom 
ramen för kris-
bemanning 
 
Hanteras inom ramen 
för  

Förvaltningschef/HR chef informerar löpande 
samverkansgruppen/skyddskommittén på förvaltningsnivå. 
 
I andra hand 
   
Förflyttning inom förvaltningen utanför befintligt anställningsavtal. 
Exempel: chef eller administrativ medarbetare som även är 
sjuksköterska. 
 
Förvaltningschef/HR chef informerar löpande 
samverkansgruppen/skyddskommittén på förvaltningsnivå. 
 
I tredje hand 
 
Möjlighet med förflyttning inom kommunen.  
 
Förhandlingsenheten informerar löpande kommunövergripande 
samverkansgrupp/skyddskommittén KÖS. 

Ansvar vid omflyttning av personal  
Men anledning av extraordinär händelse gäller följande beslutsordning vid omflyttning 
av personal.  

Första linjens chef    
• I samråd med verksamhetschef eller motsvarande se över vilka personalbehov 

som finns inom enheten. Alternativt se över vilka medarbetare/kompetens som 
finns tillgängliga för andra verksamheter.  

• Kommunicera Skellefteå kommuns arbetssätt vid kris och beredskapsplanering 
samt förvaltningens beredskapsplan till medarbetarna.  

• Vid omflyttning av personal, ha dialog med medarbetaren. Frågor och 
svar/Samtalsstöd (länk).  

• Vid omflyttning av personal ha dialog med avlämnande/mottagande chef och 
HR. 

• Meddela omflyttning av personal till Lönecenter. 

Verksamhetschef/avdelningschef eller motsvarande 
• Avdelningschef säkerställer tillsammans med verksamhetschef att prioritering av 

verksamhet och bemanning finns, är uppdaterad och kommunicerad. 
• Verksamhetschef fattar eventuella beslut om omdisponering av personal inom 

och mellan verksamhetsområden i dialog med verksamhetschefskollegor. 

https://skelleftea.se/Support%20o%20lokaler/Innehallssidor/Bifogat/Fr%C3%A5gor%20och%20svar%20Omflyttning%20av%20medarbetare%20i%20Skellefte%C3%A5%20kommun.pdf
https://skelleftea.se/Support%20o%20lokaler/Innehallssidor/Bifogat/Fr%C3%A5gor%20och%20svar%20Omflyttning%20av%20medarbetare%20i%20Skellefte%C3%A5%20kommun.pdf
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Förvaltningschef 
• Säkerställa att prioritering av verksamhet och bemanning finns upprättade i 

verksamheterna och tillgängliga för krisledningen, i planerna finns samhällsviktig 
verksamhet definierad.    

• Fatta beslut om tillfälliga neddragningar/nedstängningar av verksamhet. 
• Ansvarar för att besluta om omdisponering av resurser inom förvaltningen i 

dialog med avdelningschef. 

Kommundirektör 
• Kommundirektören tillsammans med krisledningsgruppen fattar beslut om 

omdisponering mellan förvaltningar.  
• Ytterst fattar krisledningen beslut om prioritetsordning vid omdisponering av 

personal.  

Krisbemanning 
• Syftet med den kommunövergripande krisbemanningen är att säkerställa att de 

verksamheter som bedöms ha störts behov av resurser får ett ökat inflöde av 
personella resurser under Covid-19 pandemin.  

• Kommunövergripande krisbemanning ansvarar för att kartlägga vilka 
kompetenser och behov som finns enligt särskild framtagen rutin. Syftet med 
den centrala planeringen är att skapa en helhetssyn av eventuell överkapacitet 
inom kommunen.  

• När beslut om neddragning eller nedstängning av verksamhet har tagits ska 
kommunövergripande krisbemanning meddelas och personalplaneras enligt 
rutin. Om verksamheten har medarbetare tillgängliga för arbete planeras 
omdisponering till annat arbete. 

• Den kommunövergripande krisbemanningen ersätter inte förvaltningarnas egna 
bemanningar. Förvaltningarna ansvarar för att de personella resurserna blir 
kontaktade, introducerade och anställda och att ta fram rutiner för detta. 

 
 
 


