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Frågor och svar/samtalsstöd 

Omflyttning av 
medarbetare  
i Skellefteå kommun 
 

Anställningsvillkor, heltidsmått, 
sysselsättningsgrad 
Heltidsanställda medarbetare som flyttas till Socialkontoret under pågående pandemi av 
Covid-19 kommer att anställas på heltidsmåttet 37 timmar/vecka som är det vanliga 
heltidsmåttet inom Socialkontorets verksamheter. Detta för att de ska kunna täcka upp i 
ordinarie verksamhet och gå in på vakanta schemarader. 
 
Arbetsgivaren kan då förlägga arbetstiden måndag till söndag såväl vardag som helgdag. 
Undantag görs för de som kommer att arbeta dagtid utan kvällstjänstgörning, dessa ligger 
kvar på sitt ordinarie heltidsmått. 
Sysselsättningsgrad sätts enligt överenskommelse med berörd medarbetare. 

Samtalsstöd 
Utgångspunkten är att medarbetarens tillfälliga placering sker med bibehållen lön. 
 

1. Ha en dialog med medarbetare i de verksamheter som inte är högst prioriterade om 
att de behöver vara beredda på att behöva förstärka i de mest samhällsviktiga 
verksamheterna. Säkra gemensamt att dialogen fungerar och är konstruktiv. För 
också dialog på individnivå – mellan chef och medarbetare. Utgångspunkten är att 
alla kan och behöver bidra med något, men att det kan ske på olika sätt. 

 
2. Medarbetaren får fråga om att arbeta i annan verksamhet. Tackar medarbetaren ja, 

flyttas medarbetaren temporärt. Vi har en rutin med de fackliga organisationerna att 
vi gör en sammanställning över medarbetare som tackat ja varje vecka. 

 
3. Om medarbetare anger särskilda skäl för att inte acceptera den tillfälliga placeringen, 

innebär det att arbetsgivaren kan beordra enligt AB §6. Giltiga skäl att neka kan vara 
att man inte kan ordna förskola (arbetsgivaren gör allt för att ordna förskola/omsorg 
utifrån behov), inte har körkort eller att man har hälsoproblem som gör att man inte 
kan klara jobbet. Uppmana medarbetare att kontakta sin fackliga organisation.  
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4. Om placeringen sker inom den egna förvaltningen görs en sammanställning hos HR-
chef på förvaltningen. Sammanställningen skickas till övergripande berörda fackliga 
representanter på förvaltningen samt förhandlingsenheten på SLK som i sin tur 
delger KÖS. Sker förflyttningen mellan förvaltningar görs sammanställningen av 
förhandlingsenheten på SLK i samband med KÖS veckovis.  

 
När det gäller arbetsmiljökonsekvenser och riskbedömning bör en förenklad modell 
användas om sådan bedömning behövs. Detta då det är bedömningar beroende på 
personernas individuella förutsättningar. 
 
Rutin för att säkerställa lön och ersättningar: 
Underlag för placering skickas till Lönecenter.  

Medarbetare som inte vill vikariera för annan 
Chef kontaktar HR-funktionen på förvaltningen och informerar om att det finns medarbetare 
som inte vill vikariera men behövs i annan verksamhet.  
 
Giltiga skäl att neka kan vara att man inte kan ordna barnomsorg (arbetsgivaren gör 
allt för att ordna barnomsorg), inte har körkort eller att man har hälsoproblem som 
gör att man inte kan klara jobbet. 
 
Arbetsgång: 

• HR på förvaltningen noterar ärendet/ärendena på en lista och mejlar den till 
förhandlarnas funktionsbrevlåda: forhandlarna@skelleftea.se 

• Förhandlare kommunicerar listan på medarbetare med KÖS-facken. 
• Finns giltig orsak, se ovan att neka så måste vi tillsammans hitta en individuell lösning 

för den personen.  
• När det gäller arbetsmiljökonsekvenser och riskbedömning bör en förenklad modell 

användas om sådan bedömning behövs. Detta då det är bedömningar beroende på 
personernas individuella förutsättningar. 

Hantering av medarbetare som vägrar utföra 
arbete 
Vägrar medarbetare att utföra arbete som den har tilldelats, till exempel andra uppgifter som 
chef har tilldelat medarbetaren. 
 
Arbetsgång: 

• Chef har ett tydliggörande samtal med berörd medarbetare, att arbetsuppgifterna 
ligger inom arbetsskyldigheten och vägrar medarbetaren att utföra arbetet kan det 
leda till arbetsrättsliga konsekvenser. 

• Chef dokumenterar, förslagsvis i Adato (tillsvidare). 
• Fortsatt vägran – chef påbörjar en internutredning och kontaktar HR-specialist. 
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