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Justerandes signatur 

§ 20 Dnr 2017-00358 

Svar på motion (V) om sex timmar arbetsdag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet. 

Sammanfattning 

Björn Morell (V) har lämnat in en motion med följande förslag: 

- att Kinda kommun inför sex timmars arbetsdag för alla sina anställda på sikt 

- att sex timmars arbetsdag införs med omedelbar verkan på Bergdala 
äldreboende och för den personal inom socialförvaltningen som arbetar med 
socialt arbete 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. Kommunstyrelsens beredning har lyft den aktuella motionen och 
föreslår avslag på motionen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-18 
Motion, inlämnad 2017-11-27 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Datum 

2018-01-18 
Diarienummer 

KINKS 2017-00358 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (V) om sex timmar arbetsdag 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Morell (V) har lämnat in en motion med följande förslag: 

- att Kinda kommun inför sex timmars arbetsdag för alla sina anställda på sikt 

- att sex timmars arbetsdag införs med omedelbar verkan på Bergdala 
äldreboende och för den personal inom socialförvaltningen som arbetar med 
socialt arbete 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. Kommunstyrelsens beredning har lyft den aktuella motionen och 
föreslår avslag på motionen.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-18 
Motion, inlämnad 2017-11-27 
Kommunfullmäktige § 138/2017  

Syfte 

Hantera en motion som inlämnats till kommunfullmäktige. 

Önskad effekt 

Effektiv hantering av motioner. 

Berörda 

Motionsställaren 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 
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Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Förslaget till svar på motionen behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 
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Försök med sex timmars arbetsdag med heltidslön

Bakgrund och syfte 

De senaste åren har det talats om nyttan med sex timmars arbetsdag, vi har hört 
såväl för som nackdelar i diskussionerna. 
Nackdelarna har främst setts som kostnaderna medan fördelarna varit friskare 
och mer nöjd, mindre stressad personal. 
Försök har gjorts inom äldreomsorgen i Göteborg och inom sjukvården i 
Skellefteå. Flera privata företag har infört och permanentat sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön. Det har t.ex. gjorts inom Toyota i Mölndal. 
I Kinda finns flera skäl att införa sex timmars dag. Det bör ska stegvis med 
början inom ett par områden som är belastade med flersvårigheter än 
genomsnittet vad avser arbetsmiljön. 

Fördelarna med sextimmars dag 

De fördelar som redovisats av personal, brukare samt forskare är 

1. Lägre sjukskrivningstal
2. Mindre stressad personal som orkar mer
3. Nöjda brukare
4. Mer tid för privatliv inklusive familj och den egna hälsan
5. Lättare att rekrytera personal

Ovanstående talar för att vinster blir många med kortare arbetsdag. En betydligt 
bättre arbetsmiljö skapas. De ökade kostnaderna reduceras av en mer frisk och 
motiverad personalgrupp. Fler människor kan också ges arbete vilket kan 
begränsa arbetslöshet och personer som uppbär försörjningsstöd. 

Det är väl känt att antalet äldre ökar och då främst de allra äldsta, de med stora 
omvårdnadsbehov. Det innebär att arbetsmiljön blir allt mer ansträngd och 
därmed ökar svårigheterna att rekrytera personal till äldreomsorgen. 



Start med sex timmars dag i två områden 

På sikt bör sex timmars dag införas i hela kommunen men med början inom två 
områden: 

1. Äldreomsorgen Bergdala.  Anledningen är att boendet har haft vissa
problem i personalgrupperna och därmed fått en försämrad arbetsmiljö. 
Ledningsfrågan har inte heller varit tillfredsställande pga bristande 
kontinuitet. 

2. Personal inom socialförvaltningen som arbetar med socialt arbete.
Här kan också ses problem med rekryteringsfrågan och stor tidspress på de 
anställda. 

Förslag 

Med stöd av ovanstående föreslås 

ATT      Kinda kommun inför sex timmars arbetsdag för alla sina anställda på 
              sikt. 

ATT      Omedelbar början sker på Bergdala äldreboende och för den personal   
              inom socialförvaltningen som arbetar med socialt arbete 

Björn Morell 
Vänsterpartiet Kinda-Ydre 




