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Dnr 2018/000989 -022 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Projekt att 
införa sex timmars arbetsdag inom delar av 
äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige bör besluta att genomföra ett 

treårigt projekt med sex timmars arbetsdag inom vissa delar av äldre-

omsorgen. Projektet föreslås i motionen att genomföras på ett särskilt boende 

och i ett hemtjänstdistrikt.       

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 juni 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 19 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 juli 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till vård- och omsorgsverksamhetens 

handlingsplan för heltidsresan och verksamhetens mål att under 2020 nå 

upp till 100 % heltidsarbetande samt att det för närvarande inte är möjligt 

att klara de ekonomiska konsekvenserna av ett projekt för sex timmars 

arbetsdag.     

_____ 
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Motion av Eliabeth Cima Kvarneke (V ) - Projekt att 
införa sex timmars arbetsdag inom delar av 
äldreomsorgen 

Beskrivning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige bör besluta att genomföra ett 

treårigt projekt med sex timmars arbetsdag inom vissa delar av äldre-

omsorgen. Projektet föreslås i motionen att genomföras på ett särskilt boende 

och i ett hemtjänstdistrikt.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 juni 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 19 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 juli 2018.    

Överväganden 

Motionen pekar på att särskilt många kvinnor väljer att arbeta deltid då 

kombinationen heltidsarbete, familj och fritid, blir svår att få ihop på ett 

tillfredställande sätt och med bibehållen god hälsa. 

I motionen hänvisas också till flera pågående projekt med sex timmars 

arbetsdag runt om i landet, däribland ett äldreboende i Göteborg och en 

bilverkstad i Mölndal. Erfarenheterna från dessa projekt visar att 

sjukfrånvaron minskar och att stressnivån sjunker bland medarbetarna. 

Projektet på äldreboendet i Göteborg är nu avslutat och har kostat arbets-

givaren cirka 10 miljoner kronor. Stressforskningsinstitutet menar dock att 

kostnaderna för sjukfrånvaro minskar över tid. 

Förvaltningen instämmer i uppfattningen att projekt med kortare arbetsdagar 

skulle kunna vara ett redskap för att minska sjukfrånvaron i vissa grupper. 

För en arbetsgivare som värnar en god arbetsmiljö som en del i sin attrak-

tivitet och en ekonomi i balans, är det alltid angeläget att minska sjukfrån-

varon.  

En sänkning av arbetstiden inom vård- och omsorgssektorn innebär också ett 

generellt behov av nyrekrytering. Satsningen ”Heltidsresan”, syftar till att 

fylla välfärdens stora personalbehov och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL), konstaterar att kompetensförsörjning är ett starkt argument för heltid 

som norm ur ett arbetsgivarperspektiv. 

Något eller några av hemtjänstdistrikten har fler anställda som arbetar heltid 

än deltid. Att sänka arbetstiden till exempel i Färjestaden skulle därför med-

föra ett behov av en ökning med tre personer just där. Vi har också minst ett 

boende där de flesta i personalstyrkan redan arbetar 80 %. Här blir det då 

istället kostnaden för månadslön som kommer att öka eftersom heltidslön är 
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en norm i projekten. Förvaltningen bedömer att det i nuvarande situation där 

ekonomiska åtstramningar är att vänta inför 2019, inte är möjligt att klara de 

ökade kostnader för månadslöner som ett projekt om sex timmars arbetsdag 

skulle medföra. 

Av vård- och omsorgsverksamhetens handlingsplan för heltidsresan som 

gäller för perioden 2018-2021, framgår att av de i november 2017 totalt 

1 256 månadsavlönade i hela kommunen, var det 57,10 % som arbetade 

heltid. Specifikt inom vård- och omsorgsverksamheten arbetade 35,10 % 

heltid och de då resterande 272 var anställda på deltidstjänster. 

Handlingsplanen hänvisar vidare till överenskommelsen mellan SKL och 

Kommunal och verksamheten har målet att under år 2020 nå upp till 100 % 

heltidsarbetande. I planen konstateras också att antalet ”huvuden” kommer 

att behöva vara i det närmaste konstant för att kunna täcka helger utan att ta 

till delade turer. Bemanningen måste därför ses i ett större perspektiv. 

§ 2-överväganden 

Förslaget til beslut kan komma att påverka perspektivet arbetsmiljö i 

kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till vård- och omsorgsverksamhetens 

handlingsplan för heltidsresan och verksamhetens mål att under 2020 nå upp 

till 100 % heltidsarbetande samt att det för närvarande inte är möjligt att 

klara de ekonomiska konsekvenserna av ett projekt för sex timmars 

arbetsdag.   

Charlotta Rasmusson 

HR/administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Eliabeth Cima Kvarneke (V ) - Projekt att införa sex timmars arbetsdag 
inom delar av äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 18 juni 2018.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Till Mörbylånga Kommunfullmäktige 

 

 

Motion om att som projekt införa sex timmars arbetsdag inom delar av 

äldreomsorgen. 

Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid. Vi vet att många 

yrken är ytterst krävande med utslitna kroppar och sjukskrivningar som följd. Många med 

heltidsjobb har svårt att kombinera arbete med föräldraskap, familj och fritid – tiden räcker 

inte till. Idag väljer många, främst kvinnor, därför att arbeta deltid. Kortare arbetstid kan 

därför vara ett steg mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Förra året presenterade Vänsterpartiet ett förslag om en nationell satsning på sex timmars 

arbetsdag med bibehållen full lön. Vi vill införa treåriga projekt med sex timmars arbetsdag 

på någon arbetsplats i varje landsting och i varje kommun i hela Sverige. 

Det är en reform som kommer att ge oss ökade möjligheter att få livet att gå ihop, göra oss 

friskare och göra att fler kan få jobba. Vänsterpartiet vill ha en samhällsekonomi som är bra 

för alla och inte bara för några få och kortare arbetstid är ett viktigt steg på den vägen. 

Runt om i landet pågår försök med kortad arbetstid och bibehållen lön. På äldreboendet 

Svartedalen i Göteborg kunde man efter två år uppvisa färre sjukskrivningar, mindre stress 

och bättre balans mellan fritid och arbete. På en Toyota-verkstad i Mölndal har verksamheten 

blivit mer effektiv, sjukfrånvaron har minskat och företagets vinst har ökat vid införande av 

sex timmars arbetsdag. 

Vänsterpartiet i Mörbylånga vill införa ett treårigt projekt med sex timmars arbetsdag på ett 

särskilt boende och på ett hemtjänstområde. Det är belagt att kortare arbetstid och minskad 

stress minskar sjukfrånvaron och är bra för personalens hälsa. Samtidigt gör det kommunen 

till en mer attraktiv arbetsgivare, vilket är viktigt för personalförsörjningen när konkurrensen 

om personal ökar. En utvärdering efter tre år kan ge svar på dessa förhoppningar och vad det 

hela kostar samhällsekonomin. 

 

Vänsterpartiet yrkar  

att ett treårigt projekt med sex timmars arbetsdag genomförs inom vissa 

delar av äldreomsorgen i Mörbylånga kommun. 

 

Ölands Skogsby 2018-06-17 

 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Vänsterpartiet i Mörbylånga 
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