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Svar på 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 inom kommunala vård- och
omsorgssektorn samt att detta utvärderas i form av följeforskning.
HR-avdelningen ser positivt på att hitta åtgärder som påverkar den
psykosociala arbetsmiljön. Däremot ser vi att få av tidigare försök av 6 timmars
arbetsdagar inom offentlig sektor övergått till permanent verksamhet. Om
Gislaveds kommun ska genomföra en åtgärd i syfte att förbättra den
psykosociala arbetsmiljön ser vi att det är av största vikt att syftet inte är ett
försöksprojekt utan att, efter gott utfall av försöket, övergå permanent i
verksamheten. Detta måste få finnas som del i budget och utblick, vilket saknas
i detta fall. Avbryta införanden av 6 timmars arbetsdag har istället visat sig ha en
negativ effekt på medarbetare som då blivit tvungna att återgå till ursprunglig
arbetstid.
Utöver detta ser HR-avdelningen att Gislaveds kommun har flera
yrkeskategorier i och utanför vård- och omsorgssektorn med hög
personalomsättning och ansträngd arbetsmiljö. Flera av dessa är även de
kvinnodominerande. Om en sådan stor ekonomisk satsning på den psykosociala
arbetsmiljön ska göras hade vi gärna sett en större spridning på insatsen.
HR-avdelningen har vid tidigare yrkanden på införande av 6-timmars arbetsdag
även beskrivit problematiken med kopplingen till införandet av heltid och att
göra dessa samtidigt. Även om projektet kring heltid i sig är avslutat så fortgår
arbetet med att få fler att arbeta mer i enlighet med HÖK 16 (Kommunal). Vi
anser att organisationen är i en förändringsprocess för att få fler att vilja arbeta
mer och att två stora förändringsprocesser inte bör pågå samtidigt.
Kommunstyrelsen har den 29 november 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag.
Beslutsunderlag
Motion om att införa 6-timmars arbetsdag
Socialnämnden den 20 juni 2017, § 83
Socialnämndens yttrande över remiss, motion om 6-timmars arbetsdag
Kommunstyrelsen den 29 november 2017, §343
Kelly Abdulrahman (V) tackar för svaret på motionen.
Yrkande
Kelly Abdulrahman (V) med instämmande av Erik Anderson (K): Bifall till
motionen.
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kelly
Abdulrahmans (V) bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kf § 145 (forts.)
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för avslag av kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 45 JA-röster och 2 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att

avslå motionen om att införa 6-timmars arbetsdag.

Reservationer
Kelly Abdulrahman (V) och Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.

Expedieras till:
Socialnämnden
Kelly Abdulrahman
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
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