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Bakgrund 

Då förvaltningen bedriver verksamhet konstant finns behov av personal i arbetsledande 
ställning dygnets alla timmar året runt.  

Syftet med riktlinjen är att förebygga en god och säker vård för brukare samt god och säker 
arbetsmiljö för personal. Genom tillgång till personal i arbetsledande ställning under dygnets 
alla timmar tillgodoses en kontinuitet beträffande arbetsledning även under tider då ordinarie 
enhetschef är ledig. Både privat och kommunal vård- och omsorgsverksamhet har rätt till och 
möjlighet att nyttja enhetschefer i beredskap vid behov. 

Målgrupp 

Riktlinjen gäller enhetschefer uttagna för uppdraget ”Enhetschef i Beredskap”. 

Tillämpning 

Uttagning av enhetschef i beredskap  

Ordinarie enhetschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen har möjlighet att söka till 
enhetschef i beredskap. Uttagning av lämpliga chefer görs i samråd mellan 
säkerhetssamordnare och ansvarig chef. Tjänsteman i beredskap får ej vara enhetschef i 
beredskap. 

Veckoschema 

Beredskapsveckorna går på ett rullande schema om 12 veckor som bygger på föregående års 
schemaläggning. Vid gruppens sammanträde som sker två gånger årligen stäms schemat av 
och eventuella byten görs.  

Beredskapschefer ansvarar själva för att efter sammanträdet förankra ändringar med sin 
närmaste överordnade chef för godkännande och för att sedan gemensamt meddela det 
slutgiltiga schemat till stadsledningsförvaltningens löneenhet varpå schemat tillgängliggörs i 
självservice (PS). Förekommer enskilda ändringar i schemat ansvarar berörd beredskapschef 
för att informera löneenheten på mail: susann.lundberg@molndal.se. 

Det är endast överordnad chef som har behörighet att ändra i schemat, oavsett om det gäller 
enskilda dagar eller hela veckor. Avsikten är att följa Arbetstidslagen (ATL) samt 
bestämmelser om beredskap i Allmänna bestämmelser AB. Enhetschef får inte inneha 
semester under pågående beredskapsvecka. 
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Veckovila 

Arbetstidslagen och vårt avtal AB styr veckovilan. Det innebär att Enhetschef i beredskap 
efter sin beredskapsvecka ska vara ledig på fredagen när man gått av sin beredskap. 
Enhetschef kommer överens med sin chef om vilken hantering som är lämplig: 

• Flexledighet 
• Semester med lön 
• Kompledighet (om man har innestående komptimmar) 
• Tjänstledighet 

 
Frånvaro registreras i kalendern i självservice (PS).  

Beredskapstider  

Beredskapstiden omfattar sju kalenderdagar i organiserat rullande schema. Beredskapen 
börjar torsdag (onsdag om torsdag är en röd dag) 16:30 och avslutas påföljande torsdag 08:00 
sammanlagt 125,5 timmar enligt följande tider: 

lördag-söndag  00.00-24:00 

måndag-fredag  00:00-08:00 

måndag-fredag  16.30-24.00  

Överlämning  

Avgående beredskapschef ansvarar för att kontakt om överlämnande till pågående 
beredskapschef sker senast dagen före överlämnande av beredskap. 

• Överlämnandet sker senast klockan 16.00 dag då beredskapsveckan startar på valfri 
plats.  

• I överlämnandet ingår mobiltelefon, laddare och beredskapspärm. 
• Mobiltelefonen ska vara fulladdad vid överlämning. 
• I överlämnandet sker även muntlig överlämning om hur veckan varit och om det finns 

något speciellt inför helgen som överlämnande beredskapschef har fått vetskap om 
och bör veta. 

Beredskapen  

• Beredskapschef som blir kontaktad under beredskapsveckan ska hantera de ärenden 
och frågor som inkommer. 

• Ärenden och frågor som inkommer ska bokföras i loggboken i intranätsgruppen 
Enhetschef i beredskap. 
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• Information och överlämnande av ärende som inkommit under beredskapstid ska ske 
till ordinarie enhetschef närmast påföljande vardag. 

• Beredskapschef avgör om en händelse är av sådan karaktär att överordnad chef 
och/eller förvaltningens tjänsteman i beredskap ska kontaktas. Kan till exempel handla 
om att förvaltningens krisledningsorganisation behöver aktiveras för att kunna hantera 
situationens nya krav på samordning och ledning. 

Tillfällen då enhetschef i beredskap ska/kan kontaktas  

• Allvarlig händelse som avser personal.  
• Vid svår olycka till/från eller under arbetstid eller dödsfall samt vid allvarligt hot- och 

våldssituation mellan personal eller från brukare/anhörig. 
• Brand på enhet. 
• Allvarlig händelse som avser brukare. Brukare försvinner, skadas allvarligt eller vid 

dödsfall. 
• Annan extraordinär händelse som gör att verksamheten inte kan bedrivas som vanligt. 

Andra förutsättningar för enhetschef i beredskap 

• Ordinarie enhetschef ska se till att det finns tillräcklig täckning med personal. 
Enhetschef i beredskap ansvarar inte för bemanningsfrågor. 

• Ordinarie enhetschef ska se till att det finns väl kända rutiner om personalbrist uppstår 
under beredskapstiden 

Sammankallande 

Säkerhetssamordnaren sammankallar till två sammanträden per år, ett under hösten och ett 
under våren. Vid sammanträde förs en dialog kring uppdraget: behov av förändring i 
riktlinjen, utvecklingsbehov, erfarenhetsutbyte, utmaningar och annat. Tanken är även att 
reguljärt öva krisscenarier för att stärka gruppens beredskapsförmåga inför krissituation.  

Uppföljning och utvärdering   

• Uppföljning och utvärdering av att riktlinjen är ändamålsenlig görs två gånger per år 
vid sammanträde tillsammans med beredskapscheferna och säkerhetssamordnaren.  

Säkerhetssamordnaren ansvarar för att 

• Riktlinjen är väl känd och tillämpas av enhetschefer som ingår i beredskapen.   
• Riktlinjen är känd bland övriga i förvaltningen. 
• Riktlinjen utvärderas minst en gång per år och revideras vid behov.   
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Enhetschefer som ingår i beredskapen ansvarar för att  

• Signalera behov av ändringar i riktlinjen till säkerhetssamordnaren. 


