Konsultprofil
Sven Fernlund Skagerud

Sven är en uppskattad föreläsare med
förmåga att entusiasmera för införande av
heltid.

Kompetens

Presentation
Sven är antagligen den person i Sverige som
vet mest om införande av heltid och
arbetstidsmodell. Han är pappa till
Hoforsmodellen, en arbetstidsmodell med
heltid som grund som är välkänd både i
Sverige och i Norge.
Sven har lett projekten med att införa heltid i
Hofors, Avesta och i Bengtsfors. I det senare
fallet som konsult. Han har föreläst i en
mängd sammanhang om heltid och
arbetstidsmodell och har varit inblandad som
rådgivare eller konsult i många kommuners
processer, till exempel Luleå, Södertälje,
Valdemarsvik, Hurum i Norge, Åstorp,
Lekeberg, Tranås med flera.
Sven har en bakgrund som enhetschef inom
äldreomsorgen. Därifrån har han kommit att
arbeta med utveckling och utredning av
kommunal verksamhet. Han har varit med
om att införa olika kvalitetssystem och
arbetstidssystem. Sven har alltså erfarenhet
av hur den kommunala sektorn fungerar från
insidan.
Sven är metodisk och analytisk. Hans breda
erfarenhet gör att han har lätt för att se alla
olika delar som ska till för ett lyckat projekt
med att införa heltid, såväl från personalens
som från arbetsgivarens och politikernas
perspektiv.
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Exempel på uppdrag
Uppdrag som konsult och utredare åt
Bengtsfors kommun inför deras start av
heltidsprojekt.
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Projektledare för införande av heltid inom
hela Avesta kommun.
Utredare/Utvecklare, Hofors kommun
Projektledare för införande av flexibel
arbetstidsmodell inom hela vård- och
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