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Svar på motion om 6 timmars arbetsdag inom Vård och Omsorg 
Eva Stenberg (S) och Ann-Kristio Lindgren (S) inkom den 10 december 2015 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om 
att starta ett projekt inom någon av äldreomsorgens verksamheter med 30 timmars 
arbetsvecka och 6 timmars arbetsdag, med bibehållen lön. Projektet ska löpande av
rapporteras till vård- och omsorgsnämnden och arbetsgivarutskottet 

Motionärerna skriver att de i vård och omsorgsnämnden sett att sjuktalet drastiskt 
har ökat och anser att sambandet mellan arbetstid och ohälsa är tydligt. 

På flera håll i landet har försök införts med 6 timmars arbetsdag och det visar sig 
vara lyckade satsningar. Ett exempel är Svartedalens äldreboende i Göteborgs stad. 
Införande av 6- timmars arbetsdag har gett en förbättrad livssituation, många an
ställda har mer energi, både i arbete och hem, och sjuktalen har minskat. Det i sin 
tur leder till besparingar i kommun och landsting. Målet med 6 timmars arbetsdag i 
Sala kommun skulle vara ökad livskvalitet och minskad sjukfrånvaro, som i sin tur 
leder till färre personal hos varje brukare. 

Motionen har remitterats till vård och omsorg samt personalkontoret. 

Forskning inom området med minskad arbetstid visar att människor som arbetar 
kortare arbetstid mår bättre. Minskad sjukfrånvaro och ökad livskvalitet är två 
faktorer som kan utläsas i rapporter. Vård och omsorg ser att önskad sysselsätt
ningsgrad kan vara en av flera åtgärder som kan provas och utvärderas, för att få 
ner de höga sjuktalen och komma tillrätta med långtidssjukskrivningar. För att 
kunna genomföra ett projekt inom något område inom äldreomsorgen behövs en 
analys av åtgärder och förväntade kostader först göras. Därefter kan önskad syssel
sättningsgrad inom budgetram införas inom vård och omsorg. 

Personalkontoret beskriver mer ingående projektet med sextimmars arbetsdag på 
Svartedalens äldreboende i Göteborg. Projektet, där cirka 70 personer ingår, start
ade i februari 2015 och har nu förlängts till slutet av 2016 för att därefter utvärde
ras. Projektets mål är att få svar på frågan om kortare arbetstid påverkar persona
lens hälsa, om det skapar fler jobb eller ger några andra samhällsekonomiska 
vinster. Följeforskare och tidigare forskning (Stressforskningsinstitutet i Stockholm) 
om arbetstidsförkortning har visat att de självupplevda effekterna är positiva. 
Däremot har man ännu inga objektiva mått på hälsoeffekter (såsom minskad 
sjukfrånvaro eller förbättringar i biologiska hälsomarkörer som stresshormoner). 



Kommunstyrelsen 

En forskare, Bengt Lorentzon, som följer projektet säger att det idag finns kommun
er och landsting som är intresserade av arbetstidsförkortning, men som inte har den 
kunskap som krävs för att driva igenom en sådan reform. Detta försök kan därför få 
stor genomslagskraft, eftersom det berör Sveriges största yrkesgrupp. 

Höjd pensionsålder innebär att förutsättningar för att orka arbeta längre behöver 
ses över. l det sammanhanget kan kortare arbetsdag vara ett alternativ, särskilt för 
kontaktyrken, som anses särskilt krävande. 

Parallellt med diskussion om sextimmars arbetsdag med bibehållen lön pågår idag 
på många håll arbete med "heltid rättighet- deltid möjlighet" eller "önskad syssel
sättningsgrad". Det finns röster som anför att dessa två diskussioner är motstridiga. 

Gemensamt för arbetstidsförkortningar som historiskt har genomförts är att de har 
kostat, men att priset ansetts värt att betala. Att beakta är bristen på kvalificerad 
personal och att försörjningsbördan för personer i förvärvsaktiv ålder ökar med ar
betstidsförkortningar, eftersom andelen äldre växer. 

Kommunstyrelsen behandlade frågan om rätt till önskad sysselsättningsgrad 2016-
03-31, § 37, och beslutade då att rätt till heltid ska införas i Sala kommun och att en 
projektledare tillsätts med uppdrag att genomföra arbetet. Kommunstyrelsen 
beslutade även att den fackliga organisationen Kommunal bjuds in att delta med 
resurser i projektet samt att rätten till heltid införs successivt och att de kostnader 
som eventuellt uppstår budgeteras inom ram. 

Min uppfattning är att vi i Sala kommun nu behöver fokusera på att införa rätten till 
heltid och önskad sysselsättningsgrad snarare än att genomföra andra projekt 
avseende 30 timmars arbetsvecka och 6 timmarsarbetsdag med bibehållen lön. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 
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YTTRANDE 

Ett förslag har inkommit från Eva Stenberg och Ann-Kristin Lindgren (S) om att 
Kommunfullmäktige ska besluta om att starta ett projekt inom någon av äldreomsorgens 
verksamheter med 30 timmars arbetsvecka och 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. 
Motionärerna refererar till Svartedalens äldreboende i Göteborgs stad som ett gott exempel 
och föreslår vidare att projektet löpande avrapporteras till vård och omsorgsnämnden och till 
arbetsgivarutskottet 

YTTRANDE 
Som ett årslångt försök införde Svartedalens äldreboende i Göteborg, i februari 2015, sex tim
mars arbetsdag. Projektet är förlängt till slutet av 2016. Sedan ska en utvärdering göras. 
Projektets mål är att få svar på frågan om kortare arbetstid påverkar personalens hälsa, om det 
skapar fler jobb eller ger några andra samhällsekonomiska vinster. Följeforskare och tidigare 
forskning (Stressforskningsinstitutet i Stockholm) om arbetstidsförkortning har visat att de 
självupplevda effekterna är positiva. Däremot har man ännu inga objektiva mått på hälsoeffekt
er (såsom minskad sjukfrånvaro eller förbättringar i biologiska hälsomarkörer som stresshor
moner). 

Ca 70 personer ingår i projektet som bedöms kosta åtta miljoner kr per år. Kommunalrådet 
Helene Odenjung menar att införa sextimmarsdag brett inte är aktuellt då det blir för dyrt. Hon 
anser vidare att flexibilitet i scheman kan införas utan att man förkortar arbetsveckan. 

En forskare, Bengt Lorentzon, som följer projektet i Svartedalen säger att det idag finns 
kommuner och landsting som är intresserade av arbetstidsförkortning men som inte har den 
kunskap som krävs för att driva igenom en sådan reform. Detta försök kan därför få stor 
genomslagskraft eftersom det berör Sveriges största yrkesgrupp. 

Höjd pensionsålder innebär att förutsättningar för att orka arbeta längre behöver ses över. I 
det sammanhanget kan kortare arbetsdag vara ett alternativ, särskilt för kontaktyrken som 
anses särskilt krävande. 

Parallellt med diskussion om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön pågår idag på många 
håll arbete med "Heltid rättighet- deltid möjlighet" eller "Önskad sysselsättningsgrad". Det 
finns röster som anför att dessa två diskussioner är motstridiga. 

Gemensamt för arbetstidsförkortningar som historiskt har genomförts är att de har kostat men 
att priset ansetts värt att betala. Att beakta är bristen på kvalificerad personal och att försörj
ningsbördan för personer i förvärvsaktiv ålder ökar med arbetstidsförkortningar, eftersom 
andelen äldre växer. 

/J an e Allansson 

SALAKOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Jane Allansson 

Personalchef 
jane.allansson@sala.se 

Direkt: 0224-74 72 31 
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Dnr 2015/965 

Yttrande över motion om 6-timmars arbetsdag inom vård 
och omsorg 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
motion om 6-timmars arbetsdag inom vård och omsorg. 

Beredning 
Bilaga VON 2016/17 fl. Förslag. 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att yttra sig enligt bilaga. 

Camilla Runerås (S) yrkar 
bifall till motionen. 

Proposition 
Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot C amiila Runerås (S) yrkande och finner 
sitt eget yrkande bifallet 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att yttra sig enligt bilaga. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Camilla Runerås (S), Kenneth Edvardsson (S) och Lotta 
Nilsson (S) till förmån för Camilla Runerås (S) yrkande. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Yttrande angående motion om 6 timmars arbetsdag inom Vård 
och Omsorg 

BAKGRUND 

Rubricerad motion har inkommit till Vård- och omsorgsnämnden på remiss för 
yttrande. Motionärerna Eva Stenberg och Ann-Kristine Lindgren yrkar i sin motion 
att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
under mandatperioden starta ett projekt inom någon av äldreomsorgens 
verksamheter med 30 timmars arbetsvecka och 6 timmars arbetsdag med 
bibehållen lön. Och att projektet löpande rapporteras till Vård och omsorgsnämnden 
och arbetsgivarutskottet 

Motionärerna konstaterar att inom Vård och omsorg arbetar mest kvinnor och att 
sjuktalen inom organisationen drastiskt har ökat. Sambandet mellan arbetstid och 
hälsa är tydlig. På flera håll i landet har försök införts med 6 timmars arbetsdag och 
det visar sig vara lyckade satsningar. Detta har visat sig i förbättrad livssituation, 
många anställda har mer energi både i arbete och hem och sjuktalen har sjunkit. 
Vilket leder till besparingar i kommun och landsting 

VÅRD OCH OMSORGS YTTRANDE 

Forskningen inom området med minskad arbetstid visar att människor som arbetar 
kortare arbetstid mår bättre. Minskad sjukfrånvaro och ökade livskvalitet är två 
faktorer som kan utläsas i rapporten. Vård och omsorg ser att önskad 
sysselsättningsgrad kan vara en av flera åtgärder som kan provas och utvärderas för 
att få ner de höga sjuktalen och komma tillrätta med långtidssjukskrivningar. För att 
kunna genomföra ett projekt inom något område inom äldreomsorgen behövs en 
analys av åtgärder och förväntade kostnader först göras. Därefter kan önskad 
sysselsättningsgrad inom budgetram införas inom Vård och omsorg. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna svaret till kommunfullmäktige. 

Agneta von Schoting, Socialchef 

SALA KOMMUN 
Vlrd och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgs forvaltningen@sala.se 
\1/'NW.sala.se 

Agneta von schoting 
Socialchef 

agneta.von.schoting@sala.se 
Direkt : 0224-74 90 01 
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Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

Väckes av: Eva Stenberg & Ann-Kristin Lindgren 

6 - timmars arbetsdag. 

I Vård och Omsorgsförvaltningen arbetar det mest kvinnor, vi har i nämnden för 
Vård och Omsorg sett att sjuktalen har drastiskt ökat och förvaltningen har därför 
anställt en personalhandläggare med uppgift 
att bl.a. jobba med det ökade sjuktalet inom vård och omsorgsnämndens 
verksamheter. 
Sambandet mellan arbetstid och ohälsa är tydligt. 
På flera håll i landet har försök införts med 6 - timmars arbetsdag och det visar 
sig vara lyckade satsningar. Detta har visat sig har gett en förbättrad livssituation, 
många anställda har mer energi både i arbetet och hem och sjuktalen har 
minskat. Det i sin tur ger besparingar i kommun och landsting. 

Exempel på bra satsning är Svartedalens äldreboende i Göteborgs stad, där 
projektet har förlängts ett år, detta projekt utvärderas av följeforskare från Umeå 
universitet. 
Det finns fler lyckade initiativ till 6 - timmars arbetsdag i Sverige. 
Målet med 6 timmars arbetsdag i Sala kommun skulle vara, ökad livskvalite och 
minskad sjukfrånvaro som i sin tur leder till färre personal hos varje brukare. 

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

-att Sala kommun under mandatperioden startar ett projekt inom någon av 
äldreomsorgens verksamheter med 30 timmars arbetsvecka och 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön. Och att projektet löpande avrapporteras till vård -
och omsorgsnämnden och arbetsgivarutkottet. 

Sala 2015-12-10 

Eva Stenber, (S) 

~ .c-
~·~b 

Ann-Kristin Lindgren (S) 

~c:;xL tL:v&cr~ 


