Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-03-19

§ 40
Motion 2017:04 från Malin Tollbom (V) - Försöksverksamhet med sex timmars
arbetsdag
KS-2017/280
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Särskilt yttrande
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 1).
Yrkanden
Lennart Lundberg (KNU) yrkar att förslaget ska vara att bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut om avslag av motionen mot Lennart
Lundbergs bifallsyrkande.
Underlag i ärendet
Beslut från arbetsutskottet, § 43, 2018-03-05, tjänsteskrivelse 2018-01-24 och motion
inkommen 2017-04-06 har varit utsända.

Expedieras till:
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2018-04-03
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Handläggare
Marie Sohlberg
HR-chef

Tjänsteskrivelse
2018-01-24

Diarienummer
KS-2017/280

Kommunstyrelsen

Motion 2017:04 från Malin Tollbom (V) - Försöksverksamhet med
sex timmars arbetsdag
KS-2017/280
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
I dagsläget arbetar Knivsta kommun med att aktivt införa ”Heltid som norm”, ett krav som
ställts från de centrala partnerna inom kommunsverige. Att samtidigt verka för 6 timmars
arbetsdag blir en kommunikativ svårighet och därutöver ett kostsamt projekt för att hantera
vårt kommunuppdrag. Att starta försöksverksamhet för 6 timmars arbetsdag blir oförenligt att
lösa rent praktiskt med den ekonomi som nu råder.
Utöver ovan kan noteras att sjuktalen inte stiger, utan tvärtom. För 2017 har kommunen ett
sjuktal på 5,9 % i förhållande till föregående år 2016 (6,1 %). Sjuktalet för 2017 är åter på
samma nivå som 2015 (5,9 %).
Bakgrund
Vänsterpartiet inkom 26 april 2017 med motion om att fatta beslut om en försöksverksamhet
med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för en till två yrkesgrupper. Orsaken till
förslaget beskrivs som ett sätt att minska såväl sjuktal som personalomsättning. Detta
tillsammans skulle bidra till Knivsta kommuns attraktivitet som arbetsgivare.
Vid kontakt med två av de tre angivna arbetsplatserna i motionen framkom följande:
- Äldreboende i Göteborg: Försöket har inte förlängts efter de två år det bedrevs utav
fler orsaker; ekonomin och det oförenliga i att täcka alla dygnets timmar med befintlig
bemanning. Utöver det är nu fokus att få ”Heltid som norm” i hamn.
- Socialtjänstgrupp i Enköpings kommun: Orsak till försöket var främst att minska
personalomsättningen i en enskild arbetsgrupp. Upplägget handlade om att hantera
samma antal ärenden (motsvarande heltid) som tidigare, fast på 6 timmar. Kravet var
dessutom att försöksverksamheten inte fick driva ytterligare kostnader. Försöket
lades dock ner vid årsskiftet 2017/2018, då det inte uppfyllde förväntat resultat.
Det finns ingen entydig forskning som ger att just 6 timmars arbetsdag är den enskilt
avgörande faktorn för att dra ner stressnivån. En studie på Stockholms Universitet (2008)
visar däremot på att den största avstressande effekten för medarbetare, är främst fysisk
aktivitet. Däremot är det inte otroligt att attraktivitetsgraden som arbetsgivare skulle kunna
höjas med ett införande av 6 timmars arbetsdag. För att få det att fungera behöver dock
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medel tillställas för att verksamheten ska kunna bedrivas för att uppfylla vårt
kommunuppdrag. Med nuvarande ekonomiska situation är detta inte möjligt. Vår
personalomsättning är inte ett bekymmer utifrån att vi har många som slutar, utan vår
utmaning är främst tillväxttakten med nya medarbetare och de pensionsavgångar som
hägrar.
Ekonomisk konsekvensanalys
Försöksverksamhet av denna art har kostnader i form av att anställa ytterligare medarbetare
och i kommunens rådande ekonomiska läge finns inte medel att avsättas för detta.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
Kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Handläggare
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej x

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej x

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Motion
Sex timmars arbetsdag
2017.04.26
Till kommunfullmäktige i Knivsta kommun
Vänsterpartiet arbetar för att Knivsta kommun som offentlig arbetsgivare ska
vara ett föredöme på arbetsmarknaden. Vi ska arbeta för att de som arbetar för
kommunen ska ha goda arbetsvillkor och trygga anställningar. Det skapar de
bästa förutsättningarna för nöjda medarbetare och långsiktig kompetens i
kommunens alla verksamheter.
Under en längre tid har bland annat vi i Vänsterpartiet frågat efter en strategi för
bättre personalpolitik. Sjuktalen stiger och personalomsättningen är oroande
hög inom flera områden i kommunen. Något behöver göras och det fort.
Ute i landet finns flera lyckade försök med sex timmars arbetsdag inom olika
sektorer. Bland annat på äldreboende i Göteborg och inom socialtjänst i
Enköping. Mest känd är kanske Toyotas bilverkstad utanför Göteborg som
införde sex timmars arbetsdag för 14 år sedan och inte har några planer på att gå
tillbaka till åtta. Nu är det Knivstas tur.
Den forskning som finns på området är intressant. "Visst är det så att
arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för
arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också
minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minska
kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader"
säger Helena Schiller från Stressforskningsinstitutet.
Enköping har nyligen infört sex timmars arbetstid med bibehållen lön inom
socialtjänsten. Utan att öka kostnaderna. Om Knivsta skulle få behålla sina
socialsekreterare med sex timmars arbetsdag skulle vi tom kunna spara pengar
jämfört med dagens kostnader för inhyrda tjänster.

Vänsterpartiet yrkar:
 att Knivsta kommun startar försöksverksamhet med sex timmars
arbetsdag med bibehållen lön för en till två yrkesgrupper.

Christer Johansson (V)
Gruppledare

Vänsterpartiet Knivsta
Box 60 741 22 Knivsta
knivsta.vansterpartiet.se

