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Yttrande angående – Redovisning av uppdrag 
om möjligheter för att frigöra anställd 
legitimerad personal från administrativa 
arbetsuppgifter för att under en tid arbeta 
utifrån sin profession 

 
I redovisningen från stadsledningskontoret framgår att det förmedlats ett erbjudande från 

ÄVO till stadens legitimerade sjuksköterskor som idag inte arbetar inom stadens hälso- 

och sjukvård att temporärt hjälpa till. Det framgår även att ÄVO bedömer att ”inte 

ytterligare administrativ personal inom förvaltningen kan tillfrågas om att utföra 

arbetsuppgifter som sjuksköterska under sommaren 2021”. 

Vidare konstateras att rekryteringsbehovet inför sommaren 2021 är akut och att av 

behovet på 85 vikarier bedöms endast hälften av dessa kunna tillsättas utan att flera 

åtgärder genomförts för att förbättra situationen. Åtgärder som beskrivs är en förstärkt 

ersättning till ordinarie sjuksköterskor och till vikarier samt ersättning vid förskjuten 

sommarsemester. Den sistnämnda möjligheten ska användas restriktivt och först då alla 

övriga åtgärder är uttömda. Dock framgår inte i redovisningen vilka ”alla andra åtgärder” 

är. Krislägesavtal är inte aktiverat och förhandlingar av förändrade arbetsuppgifter som 

man tillämpat inom regionen har inte skett. 

Självklart ska Göteborgs Stad inte bara förmedla bilden som en attraktiv arbetsgivare utan 

även vidta ett antal åtgärder för sjuksköterskebristen på lång och kort sikt i samarbete 

med fackliga företrädare och medarbetare. 

Om ÄVO förvaltningen inte lyckas finna fler vikarier kan det få konsekvenser gällande 

arbetsmiljön personalen som ska arbeta i sommar och som redan haft en svår situation 

under pågående pandemi. Omsorgspersonalen kommer att sakna den handledning som 

behövs och ytterst kan det även påverka de som behöver vård och omsorg. 

I redovisningen framgår inte om det erbjudande som förmedlats har gett några resultat 

eller om det finns fler åtgärder än de två som omnämnts att tillgå vilket är förvånande i 

det som stadsledningskontoret omnämnt som ett akut läge. 

Kommunstyrelsen  
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Demokraterna 

  

Ärende nr: 2.2.6 
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Redovisning av uppdrag om möjligheter och 
incitament för att frigöra anställd legitimerad 
personal från administrativa arbetsuppgifter 
för att under en tid arbeta utifrån sin 
grundprofession 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2021-03-31 § 276 till 
stadsledningskontoret, att snabbt utreda möjligheter och incitament för att frigöra 
anställd legitimerad personal från administrativa arbetsuppgifter för att istället under 
en tid arbeta utifrån sin grundprofession, antecknas och förklaras fullgjort. 

2. Hemställan från Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2021-03-23 § 111 till 
kommunstyrelsen är besvarad inom ramen för stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 § 276 i enlighet med yrkande från D att ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att snabbt utreda möjligheter och incitament för att 
frigöra anställd legitimerad personal från administrativa arbetsuppgifter för att istället 
under en tid arbeta utifrån sin grundprofession.  

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har gjort en hemställan till kommunstyrelsen med 
samma innehåll. Rekryteringsbehovet av sjuksköterskor till hälso- och sjukvården inför 
sommaren 2021 är akut. Utöver vakanser för tillsvidareanställningar finns ett behov av 85 
vikarier inför sommaren 2021. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO) 
bedömer inte att ytterligare administrativ personal inom förvaltningen kan tillfrågas om 
att utföra arbetsuppgifter som sjuksköterska under sommaren 2021.  

Stadsledningskontoret har förmedlat ett erbjudande från ÄVO till medarbetare inom 
stadens förvaltningar. Erbjudandet riktar sig till den som är legitimerad sjuksköterska 
men som idag inte arbetar inom stadens hälso- och sjukvård. Dessa medarbetare ges 
möjlighet att under perioden vecka 26–33 arbeta som sjuksköterska inom ÄVO med 
bibehållen lön från sitt ordinarie arbete och ett lönetillägg om 600 kr per arbetad dag. 
Erbjudandet har lagts ut på stadens intranät och skickats via e-post till förvaltningarnas 
direktörer och HR-chefer med en vädjan om att sprida erbjudandet i respektive 
förvaltning samt att vidta alla tänkbara åtgärder för att kunna bevilja tjänstledighet för 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-12 
Dnr 0595/21 och 0673/21 
 

Handläggare  
Sofia Lindgren 
Telefon: 031- 368 00 92 
E-post: sofia.lindgren@stadshuset.goteborg.se  
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medarbetare som anmäler intresse att arbeta som sjuksköterska inom hälso- och 
sjukvården under sommaren 2021.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadens medarbetare som är legitimerade sjuksköterskor men som idag inte arbetar inom 
stadens hälso- och sjukvårdsorganisation har fått möjlighet att frivilligt anmäla intresse 
för att under en period tjänstgöra som sjuksköterska inom ÄVO. De sjuksköterskor som 
arbetar under vecka 26–33 kommer att erbjudas bibehållen lön från sitt ordinarie arbete 
och ett lönetillägg om 600 kr per arbetsdag (vid heltidsarbete). Erbjudandet kommer att 
innebära ökade personalkostnader för ÄVO, men behöver jämföras med kostnaden för att 
använda bemanningssköterskor, betala övertidsersättning till befintlig personal eller 
risken att inte kunna tillsätta vakanser under sommaren. Erbjudandet om särskild 
ersättning under sommaren 2021 gäller redan för ordinarie sjuksköterskor och vikarier 
inom ÄVO under vecka 26–33.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Syftet med de vidtagna åtgärderna är att säkra bemanningen för sjuksköterskor inom 
ÄVO och på så sätt kunna erbjuda den hälso- och sjukvård som Göteborgs Stad 
tillhandahåller inom ramen för sitt kommunala uppdrag. De grupper som väntas påverkas 
särskilt är äldre och personer med funktionsnedsättning eftersom dessa personer omfattas 
av den vård som tillhandahålls inom ramen för den kommunala hälso- och sjukvården.  

Samverkan 
Information har getts till de fackliga organisationerna i CSG den 20 maj 2021.  

Bilagor  
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 § 276 
2. Äldre samt vård- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2021-03-23 § 111  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 § 276 i enlighet med yrkande från D att ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att snabbt utreda möjligheter och incitament för att 
frigöra anställd legitimerad personal från administrativa arbetsuppgifter för att istället 
under en tid arbeta utifrån sin grundprofession. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
har gjort en hemställan till kommunstyrelsen med samma innehåll. 

Beskrivning av ärendet 
Vakanta tjänster för sjuksköterskor inom ÄVO 
Äldre-vård och omsorgsförvaltningen (ÄVO) beskriver situationen i förvaltningen enligt 
följande. Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor har funnits under flera år. Det finns en 
brist på legitimerade sjuksköterskor som inte bara visar sig i Göteborgs Stad utan i hela 
landet. I år är svårigheten att rekrytera dock än värre än tidigare år, samtidigt som det 
varit ett hårt tryck på verksamheten under åren 2020–2021 med övertidsarbete och 
utebliven semester. Antalet vakanser för tillsvidareanställda sjuksköterskor inom ÄVO 
uppgick den 1 mars 2021 till 49. Förvaltningen har varje månad 20–30 annonser ute för 
tillsvidareanställning för sjuksköterskor. Totalt finns ungefär 600 tillsvidareanställda 
sjuksköterskor inom ÄVO. 

Rekryteringsbehovet av sjuksköterskor inför sommaren 2021 är akut. Utöver vakanser för 
tillsvidareanställningar finns ett behov av 85 vikarier inför sommaren 2021 för att ge 
ordinarie sjuksköterskor möjlighet till semester. ÄVO har fått in totalt 111 ansökningar 
till de tjänster som annonserats. Av dessa uppfyller 38 sökande kravet på legitimation 
eller att ha studerat minst 4 terminer inom sjuksköterskeprogrammet. Förvaltningen 
bedömer att hälften av vikariaten inte kommer att kunna tillsättas med sökande till de 
utannonserade tjänsterna. Semesterrekryteringen är fortfarande pågående.  

Stadsledningskontoret uppfattar att det aktuella uppdraget från kommunstyrelsen omfattar 
incitament för att minska det akuta behovet inom ÄVO under sommaren 2021. Utöver det 
akuta behovet under sommaren 2021 behövs ett helhetsgrepp för att lösa bristen på 
sjuksköterskor över tid.  

Arbetsrättsliga förutsättningar  
Utgångspunkten för uppdraget är att krislägesavtalet inte är aktiverat i Göteborgs Stad 
och att omfördelningen av legitimerad personal ska baseras på frivillighet från 
medarbetarens sida. En tillsvidareanställd medarbetare som frivilligt anmäler sig för att 
arbeta som sjuksköterska inom ÄVO under en begränsad period kan beviljas 
tjänstledighet från sin ordinarie tjänst. Ett tidsbegränsat anställningsavtal skrivs då för den 
period som medarbetaren kommer att utföra arbete som sjuksköterska.  

Överväganden inför val av åtgärder 
Mot bakgrund av de senaste årens svårigheter att bemanna stadens hälso- och 
sjukvårdsorganisation med sjuksköterskor under sommaren samt det senaste årets ökade 
belastning utifrån pandemin har sedan tidigare tagits fram vissa åtgärder för att underlätta 
rekryteringen och bemanningen under sommaren 2021. Dessa åtgärder är förstärkt 
ersättning till både ordinarie sjuksköterskor och till vikarier samt ersättning vid förskjuten 
sommarsemester för sjuksköterskor.  
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Möjligheten till ersättning vid förskjuten sommarsemester ska användas restriktivt och 
först då alla övriga åtgärder att lösa bemanningen är uttömda. Det finns ett stort behov av 
att under sommaren 2021 kunna erbjuda semester till de medarbetare som arbetat inom 
hälso- och sjukvården under åren 2020–2021. Det är medarbetare som arbetat övertid och 
beordrats in för att lösa bemanningssituationen under de senaste månaderna. Att minska 
antalet semesterveckor är inte förenligt med ett gott och hållbart arbetsliv. 

ÄVO bedömer inte att ytterligare administrativ personal inom förvaltningen så som 
chefer, verksamhetsutvecklare eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med 
sjuksköterskelegitimation kan tillfrågas om att utföra arbetsuppgifter som sjuksköterska 
under sommaren 2021. Bedömningen är att dessa funktioner behöver finnas kvar för att 
stötta och arbetsleda de sjuksköterskor som är i tjänst. Dessa medarbetare är också 
ansträngda efter ett år med pandemin och i behov av semester under sommaren.  

Det finns inte något register i staden över vilka medarbetare som är legitimerade 
sjuksköterskor, men som idag är anställda för att utföra andra arbetsuppgifter. För att 
frigöra medarbetare med andra arbetsuppgifter till att istället utföra arbete som 
sjuksköterska krävs att medarbetaren frivilligt anmäler sig för ett sådant vikariat.   

Genomförda åtgärder utifrån stadsledningskontorets uppdrag 
För att underlätta rekryteringen av sjuksköterskor till sommaren 2021 har 
stadsledningskontoret förmedlat ett erbjudande från ÄVO till medarbetare inom stadens 
förvaltningar. Erbjudandet riktar sig till den som är legitimerad sjuksköterska men som 
idag inte arbetar inom stadens hälso- och sjukvård. Dessa medarbetare ges möjlighet att 
under perioden vecka 26–33 arbeta som sjuksköterska inom ÄVO med bibehållen lön och 
ett lönetillägg om 600 kr per arbetad dag. Maximal ersättning för lönetillägget vid arbete 
på heltid under hela perioden är 24 000 kr. ÄVO erbjuder arbete under hela perioden eller 
arbete en kortare period utifrån medarbetarens egna möjligheter och förutsättningar. Det 
är ÄVO som genomför rekryteringen och bedömer om medarbetaren har tillräckliga 
kvalifikationer för att utföra arbete som sjuksköterska under sommaren.  

Erbjudandet har lagts ut på stadens intranät och skickats via e-post till förvaltningarnas 
direktörer och HR-chefer med en vädjan om att sprida erbjudandet i respektive 
förvaltning samt att vidta alla tänkbara åtgärder för att kunna bevilja tjänstledighet för 
medarbetare som anmäler intresse att arbeta som sjuksköterska inom hälso- och 
sjukvården under sommaren 2021. Möjligheten för medarbetaren att beviljas 
tjänstledighet från ordinarie arbete sker i samråd med medarbetarens chef.   

Hemställan från Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
Äldre samt vård och omsorgsnämndens hemställan 2021-03-23 § 111 till 
kommunstyrelsen, att snabbt utreda möjligheter och incitament för att frigöra anställd 
legitimerad personal från administrativa arbetsuppgifter för att istället under en tid arbeta 
utifrån sin grundprofession, är omhändertagen inom ramen för uppdraget från 
kommunstyrelsen till stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att de åtgärder som vidtagits är adekvata utifrån 
uppdraget att utreda möjligheter och incitament för att frigöra anställd legitimerad 
personal från administrativa arbetsuppgifter för att istället under en tid arbeta utifrån sin 
grundprofession.  
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Förändringar av vilka arbetsuppgifter som en medarbetare ska utföra bör ske med grund i 
frivillighet från medarbetaren och genom dialog. Att arbetsgivaren skulle beordra 
legitimerade sjuksköterskor som idag har andra arbetsuppgifter att tillfälligt utföra arbete 
som sjuksköterska skulle förmodligen innebära att dessa medarbetare snart kommer att 
välja en annan arbetsgivare än Göteborgs Stad. Samtidigt som det är viktigt att minska 
antalet vakanser för sjuksköterskor inom ÄVO behöver staden säkra kompetensen och 
behålla medarbetare även inom andra professioner. Bilden av Göteborgs Stad som en 
attraktiv arbetsgivare är avgörande för att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt.  

Stadsledningskontoret har förmedlat ett erbjudande från ÄVO till stadens legitimerade 
sjuksköterskor som idag inte arbetar inom stadens hälso- och sjukvård. 

 

 

 

Tina Liljedahl Scheel 

HR-direktör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yrkande från D angående – Akut lösningen av 
bristen på legitimerad personal 

§ 276, 0595/21  

Beslut 
Enligt yrkande från D: 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att snabbt utreda möjligheter och incitament för att 

frigöra anställd legitimerad personal från administrativa arbetsuppgifter för att istället 

under en tid arbeta utifrån sin grundprofession. 

Handling 
Yrkande från D den 24 mars 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M), Jessica Blixt (D) och Marina Johansson (S) yrkar bifall 

till yrkande från D den 24 mars 2021. 

Grith Fjeldmose (V) yrkar avslag på yrkande från D den 24 mars 2021. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på yrkandet från D och 

finner att det bifallits. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från M, L, C och KD antecknar följande till protokollet: Det är viktigt 

att all omfördelning av legitimerad personal sker baserat på frivillighet från den anställdes 

sida. Alla godtagbara möjligheter till att frigöra och omställa personal ska utgå från 

incitament för den anställde att tillfälligt byta arbetsuppgifter och inte från tvång. Det är 

väsentligt att skilja mellan en krissituation där kommunstyrelsen går upp i 

krisledningsnämnd och därmed förfogar över möjligheten att akut omfördela personal, 

och att i andra situationer uppmuntra legitimerad personal att hjälpa till med att lösa den 

akuta bristen på aktuell personalgrupp. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-31 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 

2021-04-23 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Karin Pleijel 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

Yrkande från Demokraterna angående akut 
behov av legitimerad personal  

§ 111, N160-0684/21 

Beslut 
Äldre samt vård och omsorgsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att snabbt utreda 

möjligheter och incitament för att frigöra anställd legitimerad personal från administrativa 

arbetsuppgifter för att istället under en tid arbeta utifrån sin grundprofession.  

Handlingar 
Yrkande från Demokraterna, 21-03-19 

Yrkanden 
Yvonne Lundberg (D) yrkar bifall till skriftligt yrkandet från D. 

Mattias Tykesson (M), Martina Lundquist (SD), Marina Johansson (S) yrkar bifall till 

yrkandet från D. 

Propositionsordning  
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar bifalla 

yrkandet från Yvonne Lundberg (D)  

Protokollsutdrag skickas till  
Kommunstyrelsen 

Dag för justering 

2021-04-06 

Vid protokollet 

 

 Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 
  

Sekreterare 

Anna Kihlén 

 

Ordförande 

Elisabet Lann (KD) 

Justerande 

Daniel Bernmar (V) 
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