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Kf §4    Dnr: KS.2015.143      
 
Motion om att införa 6 timmars arbetsdag  
 
Ärendebeskrivning 
Marie Lackenbauer (V) har lämnat en motion om att införa 6- timmars 
arbetsdag med bibehållen lön på försök på en eller flera områden/enheter inom 
de kvinnodominerade verksamheterna i Gislaveds kommun under 2016. Det 
framgår inte av motionen om i vilken verksamhet eller förvaltning motionären 
vill se detta, dock kan det antas med hänsyftning till kvinnodominerade 
verksamheter att det är inom socialförvaltningens område som motionären vill 
se detta. Marie Lackenbauer (V) hänvisar till Heltid en rättighet – deltid en 
möjlighet som en av anledningarna till att 6- timmars arbetsdag ska införas då 
det enligt motionären är en risk för att kvinnors hälsa påverkas negativt av 
Heltidsprojektet.  

 
Kommunstyrelsekontoret kan konstatera följande: 

 
Att motionären i sak belyser en intressant fråga. Det finns vinningar med att 
införa 6-timmars arbetsdagar. 2007 presenterade det numera nedlagda 
Arbetslivsinstitutet en omfattande studie som visade att den upplevda hälsan 
förbättrades väsentligt för de som arbetade sextimmarsdagar. I studien ingick 
800 personer, huvudsakligen anställda inom offentlig sektor, där hälften fick 
arbeta sextimmarsdagar utan lönesänkning medan den andra hälften fick 
fortsätta jobba sina åttatimmarsdagar som vanligt. Efter 18 månader hade 
nästan allt förbättrats i den första gruppen, de som arbetade 6-timmarsdagar. 
Folk upplevde ett större välbefinnande med mindre stress och trötthet. Studien 
visade dock ingen förbättring av rent fysiologiska mått, som minskat blodtryck 
eller färre sjukskrivningar. 

 

Dock är inte denna variant möjlig för tillfället i Gislaved kommun. Utifrån 
rådande budgetläge där vi har nedskärningar och besparingar vore det 
oövertänkt att dessutom påföra den redan pressade socialförvaltningen en 
försöksstudie som kommer kosta pengar. I dagsläget är projektet Heltid en 
rättighet – Deltid en möjlighet det prioriterade området. Det är även utifrån 
alla teorier om förändringsarbete inte att rekommendera att bedriva två stora 
förändringar på samma gång utan man ska prioritera ett projekt åt gången som 
dessutom ska stöttas av berörda chefer. Så utöver det rådande ekonomiska 
läget vore det dessutom olyckligt att införa 6-timmars arbetsdag på prov under 
2016, då enligt rådande plan det är under denna period som socialförvaltningen 
kommer gå in i Heltidsprojektet. 
 
I tillägg till ovan finns det även en fara för att man inte lyckas med kontinuiteten 
för de äldre vid införandet av en 6-timmarsarbetsdag. Kontinuitet är en av de 
viktigaste aspekterna enligt experter som har analyserat vad det är som gör att 
vård- och omsorg lyckas tillhandahålla en god kvalitet och skapa nöjda brukare.  

  
Med hänvisning till ovan nämnda anledningar så som det rådande ekonomiska 
läget och pågående Heltidsprojekt kan det anses bli för betungande att införa 
ytterligare förändringar inom det personalpolitiska området under 2016, varför 
kommunstyrelsekontoret föreslår att motionen avslås. 
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Kf § 4 (forts.) 
 
Kommunstyrelsen har den 13 januari 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om att införa 6-timmars arbetsdag, daterad den 5 maj 2015 
Kommunfullmäktige den 1 juni 2015, § 66 
Kommunstyrelsen den 13 januari 2016, § 7 
 
Yrkande 
Mats Valsten (V): med instämmande av Erik Andersson: bifall till motionen 
 
Marie Johansson (S) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Lennart 
Kastberg (KD): bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på motionen. 
 
Linda Strömblad (C) med instämmande av Mats Valsten (V) och Erik Andersson 
(K): motionen ska återremitteras för att utreda vad det skulle kosta att prova 
6-timmars arbetsdag på två små enheter. 
 
Marie Johansson (S) med instämmande av Lennart Kastberg (KD): avslag på 
återremissyrkandet. 
 
Ordförande ajournerar mötet mellan kl. 19.45 - 19.55. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras enligt Linda Strömblads (C) yrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för bifall till avslag på återremissyrkandet 
NEJ-röst för bifall återremissyrkandet 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 39 JA-röster och 8 Nej-röster. 2 ledamöter är inte 
närvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Mats Valstens (V) yrkande om bifall 
till motionen och Marie Johanssons (V) yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag och därmed avslag på motionen. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och att motionen 
därmed avslås. 
 
Omröstning begärs 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för bifall till motionen 
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Kf § 4 (forts.) 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 39 JA-röster och 4 Nej-röster samt 4 ledamöter 
som avstår från att rösta. 2 ledamöter är inte närvarande. Kommunfullmäktige 
har således beslutat att avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag.   
  

 
Reservation 
Mats Valsten (V) och Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 

  
 

Expedieras till: 
Marie Lackenbauer 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsekontoret kansli- och informationsenheten 
 
 


